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 פרסום קול קורא לעקרונות מכרז המתמרץ פרישת רשתות תקשורת נייחות מתקדמות

שנת   ב  2018בתחילת  האחרונים  המקומות  באחד  ישראל  פרי  OECD-עמדה  סיבים  מבחינת  רשתות  שת 
רשתות תקשורת איכותיות הן תשתית חיונית ליצירת משק משגשג    אופטיים. לתפישת משרד התקשורת

הכרחי   התקשורתומרכיב  משרד  הניע  לפיכך  מתקדם.  הסיבים"  את   במשק  להביא    "מתווה  נועד  אשר 
תוך צמצום    . זאת,בית בישראלמשק  לכל    רשתות סיבים אופטיים  ועידוד פרישת לקפיצת מדרגה טכנולוגית  

 בשוק.  לקידום התחרותאשר תביא  אסדרתיתתחת מערכת המדינות המפותחות, ושור למול פער של ע

להתחיל  ו  נייחת לפרוש רשתות סיבים אופטייםאפשר למתחרות חדשות בשוק התשתית הללשם כך פעלנו  
תחרותי כבד משקל למול חברות התשתית הוותיקות אשר לא מיהרו    איוםאת מהפכת הסיבים, ובכדי לייצר  

נפרשו בישראל שתי רשתות סיבים אופטיים    (2020-2018)  . ואכן בשלוש השנים האחרונותלשדרג רשתותיהן
כ הנגישו  לשירות    30%- אשר  בישראל  הבית  רחבממשקי  כ  פס. -אולטרה  מכך  ממנויי    10%-כתוצאה 

 (.  2020שירות מבוסס סיבים אופטיים )נכון לדצמבר על האינטרנט מנויים 

הרשתות   לפרישת  וליצבמקביל  ההחדשות  לייצ  איוםירת  ביקשנו  והוט,  בזק  על  והוט ר  התחרותי    לבזק 
, כתוצאה ממהלכים אלה,  2021סביבה רגולטורית אשר תאפשר להן לפרוש רשתות סיבים אופטיים. בשנת  

- ל  IBC  והשיקה שירות סיבים, תוך הגדלת חובת הפרישה של  IBCהצטרפה הוט לבעלי השליטה של חברת  
ש שנים. באותה העת הפעילה בזק את רשת הסיבים שלה והחלה בפרישה  מיליון משקי בית בתוך חמ  1.7

  התקשורת  למשרד  2021במאי    31ביום  , הודיעה בזק  2020דצמבר  התאם לתיקון לחוק התקשורת ממהירה. ב
 ממשקי הבית בישראל בתוך שש שנים. 80%- כל תפרוש רשת סיבים אופטייםכי היא 

בישראל    :ישראל למדינה מובילה מבחינת פרישת רשתות סיבים אופטייםלפיכך, בתוך שנים ספורות תהפוך  
אשר    תפרשנה  בעולם(  מדינה  בשום  כיום  קיים  שלא  )דבר  נרחבת  בפרישה  אופטיים  סיבים  רשתות  שתי 

רשת נוספת    דןולצ)דבר שלא קיים בשום מדינה בעולם(,    םמתחריכלל השירות סיטונאי ל  מסופק על גביהן 
ממשקי הבית בישראל יהיו נגישים    90%-85%-. להערכתנו בתוך שנים ספורות כיותר  בפרישה מצומצמת

 לרשת סיבים אחת לפחות.

לתפישת משרד התקשורת רשתות תקשורת הינן תשתית חיונית לא פחות מחשמל ומים ועל כן אנו פועלים  
במסגרת   לפיכך,  מתקדמות.  תקשורת  לרשתות  בישראל  הבית  משקי  כלל  של  ק  חולתיקון  הלהנגשה 

בדצמבר   כי    2020התקשורת  תמרוץ"  תוקםנקבע  במימוןאשר    "קופת  מתקדמת   תשתתף  רשת    פרישת 
באזורים בהם בזק בחרה שלא לפרוש רשת מתקדמת. כך שכל משק בית בישראל    )ואספקת שירות סיטונאי(

 המחיר לצרכן. ותחרות על איכות השירות תתקיים  ועליהיהיה נגיש לפחות לרשת נייחת מתקדמת אחת,  

קורא   הראשון.  זה  בקול  התמרוץ  מכרז  עקרונות  הכספים  מפורטים  לגביית  נפעל  הקרובים  בחודשים 
לחוק התקשורת, ונפרסם את מכרז התמרוץ    1מהגופים החייבים בתשלום לקופת התמרוץ בהתאם לפרק ד'

. בהמשך ייערכו מכרזים נוספים  בהיקף רחב ככל הניתןלהביא לפרישה של תשתית סיבים  מטרתו  הראשון ש
 לכל משקי הבית בישראל.   תקשורת מתקדמות של רשתות  ארצית-כלל עד לפרישה 

חברי  י רוצה להודות לשר התקשורת ולמנכ"לית המשרד על התמיכה בעבודת ועדת המכרזים. תודה לכל אנ
ללשכה    – לאנשי משרד התקשורת  ו התחרות,  רשות  ד האוצר,  לנציגי משר  -  הוועדה, לנציגיהם ולמשקיפים

, ולאגף כלכלה, אשר כולם לקחו חלק פעיל  החשבותהמשפטית, למינהל הנדסה, מינהל פיקוח, אגף רישוי,  
 בעיצוב עקרונות המכרז ותרמו מניסיונם וכישרונם לקול קורא. 

עובדי אגף כלכלה במש ארז,  ולתמר  להודות באופן מיוחד לעדי קופלוביץ'  רד התקשורת, אשר  אני רוצה 
קידומו מיומו הראשון ועד לרגע זה, בו אנו עושים את צעדינו  בלקחו חלק מרכזי בעיצוב מתווה הסיבים ו

פקידות  , מקצועיים, מנוסים ויצירתיים.  תי לעבוד לצד שני אנשים מבריקיםהראשונים בחלקו האחרון. זכי
 מקצועית במיטבה. 

 

 דרור,  -ד"ר עופר רז

 ועדת המכרזים   ויו"רסמנכ"ל כלכלה  

 משרד התקשורת 
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 התשפ"א   תמוז' ה

 לכבוד 

 רשימת תפוצה 

 

מענקים  למתן ואו הרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת  מתןעקרונות לקיום מכרזים לשם : הנדון

 קול קורא –  כלכלית כדאיות נעדריכספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים 

 רקע .1

תשתיות תקשורת מתקדמות מהוות רכיב מרכזי בפיתוח המשק והכלכלה. מחקרים מעידים כי   .1.1

פערים   של  וצמצום  בפריון  גידול  בתמ"ג,  לגידול  מובילה  מתקדמות  תקשורת  תשתיות  פרישת 

 כלכליים. 

האוצר ורשות התחרות  משרד  משרדי משותף למשרד התקשורת,  -צוות בין  2020ביולי    15ביום   .1.2

-רז  צוות)"  פס נייחות במדינת ישראל-לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות

התקשורת  המלצות את    הגיש  "(דרור לשר  הכדאיות    דרור-רזצוות  .  "(ההמלצות)" יו  את  בחן 

כלל לפרישה  רחבת - הכלכלית  אולטרה  רשת  של  מתקדמת)"  פס-ארצית  האסדרה    "(רשת  תחת 

מתקדמות, האסדרה הקיימת אינה מגשימה את    רשתות הקיימת, ומצא כי בכל הנוגע לפרישת  

- תכליתה, ובלי שינוי יסודי באסדרה ובמערך התמריצים שהיא יוצרת, לא תתאפשר פרישה כלל

 . מתקדמותארצית של רשתות 

באזורים מסוימים בארץ,    מתקדמות תשתיות  לפרישת  מתוך הבנה של היעדר היתכנות כלכלית   .1.3

שחלה על בעל רישיון    שעניינו מעבר מחובת אוניברסליות  מתווה אסדרה כולל  דרור-רזגיבש צוות  

המבטיח כי בכל אזור בארץ    ,ארצית באמצעות כמה בעלי רישיונות-כללה  שלפרימסוים, למחויבות  

ו  מתקדמתיהיה לפחות בעל רישיון אחד המחויב בפרישת רשת   זה  באותו אזור,  כי בעל רישיון 

  וכן "(  לאינטרנט  גישה  שירות)"  לחוקא  14  בסעיף  כהגדרתו  לאינטרנט  ישהג  יחויב באספקת שירות

לתשתית    BSA  שירותב נגישות  מבטיח  זה  מתווה  כך,  אחרים.  רישיון  לבעלי    נייחת סיטונאי 

על  ל  לפחותמתקדמת אחת   ומגוון שירותים  בית בישראל, לצד תחרות על מחיר  בסיס  כל משק 

 אותה תשתית. 

היבטים    שניב   מטרה זו מושגת באמצעות עדכון מערך החובות של כלל השחקנים בשוק התקשורת, .1.4

בעלי התשתית במסגרת מערך תמריצים לעידוד    ברישיונות( עדכון חובות הפרישה ש1: )עיקריים

רחבה   מתקדמת  פרישה  רשת  במסגרשל  כלכלית.  כדאיים  זובאזורים  היתר,ת  בין  יתאפשר    , 

לבחור את האזורים הסטטיסטיים  "(  בזק  חברת )"  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ   ", בזק"ל

  הטלת חובת תשלומים (  2בהם. )   המצויים לכלל משקי הבית    מתקדמתבהם תפרוש ותפעיל רשת  

בשוק התקשורת )"  על השחקנים הרלוונטיים  ייעודי  לייצר  "(, שמטרתה  התמרוץ  קופתלחשבון 

  שלא לפרוש   בחרה  בזק שבהם  ת רשת מתקדמת באזורים  שהשתתפות במימון פרימקור כספי ל

ויסייעו במימון פרישה באזורי    םיי תחרות כיםבהלי  יוקצו  קופת התמרוץכספי  (.  "התמרוץ  אזורי")

ארצית. -לפרישה כללהתמרוץ במטרה להגיע 
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"(. ביום  מסמך האימוץאימץ שר התקשורת את ההמלצות במספר שינויים )"   2020ביולי    20  ביום .1.5

בנושא "מתן מענה נדרש במהלך מגפת    371התקבלה החלטת ממשלה מספר    2020בספטמבר    13

בישראל"   מתקדמות  תקשורת  תשתיות  של  ארצית  כלל  פרישה  קידום  באמצעות  הקורונה 

הממשלה)" מעגנהחלטת  זו  החלטה  יישום  "(.  לשם  זמנים  ולוחות  הנדרשים  ההסדרים  את  ת 

באמצעות מינוי ועדת מכרזים שתפעל ליישום  גם  ההמלצות בהתאם למסמך האימוץ, ובכלל כך  

   והחלטת הממשלה. ,ההמלצות, מסמך האימוץ

בין   2020בספטמבר    17ביום   .1.6 ועדת מכרזים  פרסום מכרזים  -מינה שר התקשורת  לשם  משרדית 

להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת באזורי תמרוץ ולחלוקת כספי קופת התמרוץ  למתן או  

( שתפקידה, בין היתר, לגבש את התנאים לעריכת מכרזים להרחבת  "הוועדה , ""ועדת המכרזים)"

", מכרזי התמרוץ)"  ולחלוקת כספי קופת התמרוץ  ,רישיון לפרישת רשת מתקדמת באזורי תמרוץ

- תשמ"בהלחוק התקשורת )בזק ושידורים(,    74נחקק גם תיקון    אמורלכל ה בהמשך  .  "(המכרזים"

 . לעיגון מתווה האסדרה האמור( "החוק)"  1982

  פרסם מתכבדת הוועדה לולקראת פרסום המכרז הראשון,    ,כתב המינוי לוועדת המכרזיםל  המשךב .1.7

בקול הקורא יפורטו ההיבטים הבאים,   .העקרונות שגובשו  קול קורא המפרט אתלהערות הציבור 

 :והשיקולים העומדים בבסיסם

 ; י התמרוץמכרזהעקרונות המנחים לעריכת   .1.7.1

   ;תנאי הסף להשתתפות במכרזי התמרוץ .1.7.2

 ;ד)ד( לחוק14כפי שנקבעה בסעיף  לבחירת הזוכים ליישום אמת המידה המנגנון המכרזי   .1.7.3

 סמכויות ועדת המכרזים; .1.7.4

 ; במכרז התמרוץהליכים לאחר זכייה  .1.7.5

 במכרז; חובות הזוכיםמכלול   .1.7.6

   אבני דרך לחלוקת כספי הזכייה. .1.7.7

זה   .1.8 קורא  לאזורים סטטיסטייםמצורפים  לקול  הגאוגרפית  על  .  קבצים המתארים את החלוקה 

ם בהם היא מעוניינת לפרוש רשת  אזוריהעל  לשר התקשורת  בזק  חברתהודיעה  קבצים אלו בסיס 

בסעיף    מתקדמת ל .  "(אזורי הפרישה )"  לחוקב)א(  14כקבוע  ובהתאם  לכך  ב)ב(  14סעיף  בהמשך 

את התיקון לרישיון בזק הכולל את קביעת  מפרסם המשרד  , במקביל לפרסום קול קורא זה  לחוק

את  את יתרת האזורים הסטטיסטיים אשר מהווים  מפרסם המשרד  אזורי הפרישה ברישיון וכן  

 .  א לחוק14אזורי התמרוץ, כהגדרתם בסעיף 

לפי    המכרז  מסמכי  אתלפרסם    הוועדה  בכוונתקבלת ההתייחסויות לקול הקורא ובחינתן,    לאחר .1.9

   ., עקרונותיו ולוחות הזמנים הקבועים בוחוקהוראות ה

כדי להגביל    ואין בו  המכרזים בקביעת תנאי המכרזאין בפרסום זה כדי לחייב את ועדת   .1.10

לעניין    "( בקביעת כללי האסדרההמשרדאת שיקול דעתה של הוועדה או של משרד התקשורת )" 

זהזה.   קורא  קול  של  שתתקבלנה  אינו    פרסומו  הערות  יישום  בדבר  כלשהי  התחייבות  מקים 

מאת   במלואן    .הציבורבעקבותיו  לה  שתוגשנה  התייחסויות  לדחות  עשויה  המכרזים    או ועדת 

  מאלו ואחרות    נוספותסף    ודרישותלפי שיקול דעתה הבלעדי ואף לקבוע במכרז הוראות    בחלקן

לא תהיה לאף גורם    .שא מסוים כללאם לא הוגשו התייחסויות לנו  וזאת גם  זה  במסמך  המוצגות 

זכות או טענה על בסיס מסמך עקרונות זה. תנאי המכרז הסופיים והמחייבים ייקבעו במסמכי  

לפרסם   צפויה  המכרזים  שוועדת  יהיו  והמכרז  הם  ורק  כאמור,  למסמכים  שתעשה  בתיקונים 



 

4 
 

ם מכרזים עתידיים במועד  התחייבות לקיובשום אופן  אינו מהווה  , קול קורא זה  כמו כן  מחייבים.

כלשהו או בכלל, או מצג בדבר האופן שבו תיושמנה הוראות החוק בפועל )לרבות הוראות מכרזים  

יישומו(.   לצורך  שיפורסמו  ככל  הוועדה  עתידיים,  בכוונת  המכרז,  הליך  חדשנות  ולאור  בפרט, 

ם. לפיכך, הליכי  ומשרד התקשורת לקיים תהליך של הפקת לקחים וטיוב התהליך במכרזים עתידיי

 מכרזים עתידיים עשויים להתנהל באופן שונה בהתאם לשיקול דעת הוועדה.   

 מכרזי התמרוץ   העקרונות המנחים לעריכת .2

כי בכל אזור בארץ יהיה לפחות בעל רישיון אחד  מתווה האסדרה היא להבטיח    כאמור, תכלית .2.1

באותו אזור, וכי בעל רישיון זה יחויב באספקת  לכלל משקי הבית    מתקדמתהמחויב בפרישת רשת  

אזורי הפרישה  ב .  באותו אזור  סיטונאי לבעלי רישיון אחרים  BSA  גישה לאינטרנט וכן שירות  שירות

מצאה כי עבורה, יש באזורים אלו כדאיות  בזק  חברת  שהנחה  מתוך ה,  בזקחברת  חובה זו תוטל על  

שתתף במימון  . מטרת מכרזי התמרוץ היא להלעמידה בחובות אלוו  ולמתן שירות  כלכלית לפרישה

עמידה  לעבור בעלי הרישיון  לאפשר היתכנות כלכלית  על מנת  עלויות הפרישה באזורי התמרוץ,  

ואספקת    מתקדמת, קרי פרישת רשת  ץאזורי התמרו יחס לבעליהם    שיוטלומקבילות  הבחובות  

 העקרונות הבאים: על פי  ,על גביה   סיטונאי BSA וכן שירות גישה לאינטרנט שירות

, לרבות  ברישיון  שייקבעו  בחובות  לעמוד  יכולת  בעלילגופים    כספי קופת התמרוץהקצאת   .2.1.1

 ; לאורך זמן  בעניין היקף הפרישה ורמת השירות

 התמרוץ; ניצול יעיל של כספי קופת   .2.1.2

הקצא .2.1.3 המשך  של  אפקטיביות  על  )במכרזים   תשמירה  זמן  לאורך  התמרוץ  קופת  כספי 

 ;עתידיים(

 . לחוק 74ומטרותיו ובפרט בשים לב למטרותיו של תיקון    החוקשל הוראות  יישום .2.1.4

שייקבעו .2.2 בחובות  העמידה  על  במכרז    ברישיונות  הפיקוח  לזכייה  משרד  בהמשך  ידי  על  יתבצע 

     כך, בכלים העומדים לרשותו.התקשורת האמון על 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

ניתן, ובהם גם גורמים  שלאזן בין הרצון לאפשר לגורמים רבים ככל  שואפת  ככלל, ועדת המכרזים   .3.1

שעד כה לא פעלו בשוק התקשורת, להשתתף בהליך התחרותי, לבין הצורך לוודא כי כספי התמרוץ  

לעמוד   היכולים  לגורמים  רק  ביישחובות  ב מוקצים  בעקבות  ירבשייקבעו  ו  מכרז קבעו  שיונות 

פי קופת  זוכה בכס  עמידה של- מאיכתוצאה  לציבור  הנזק הפוטנציאלי  זאת, מאחר ש.  זכייה בוה

   יה.  י התמרוץ בחובותיו עולה עשרות מונים על גובה כספי הזכ 

ת תנאי הסף  ערך לצורך יישום החוק, אישוקלת לקבוע במכרז הראשון שיועדת המכרזים    ,תאםבה .3.2

 הבאים:המצטברים 

   ;לחוקא 14  בסעיף כהגדרתו" לחברה  זיקה בעל  תאגיד" אינו  המציע .3.2.1

 ;ישראל  מדינת חוקיהמציע הינו "ישות משפטית" רשומה על פי  .3.2.2

חוב בגין אגרה שנתית לרשות התאגידים עבור השנים הקודמות לשנת ההשתתפות    אין למציע .3.2.3

 במכרז;

רישום ברשם החברות כתאגיד מפר חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור בפני   אין למציע .3.2.4
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 רשות התאגידים; 

  ;1976-בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ירותצה אישורים  הגיש מציע ה .3.2.5

 התקשורת משרד  מטעם מתאים רישיון .3.2.6

המאפשר לו לפרוש תשתיות מתקדמות ולספק    מציע רישיון מתאיםל  במועד הגשת ההצעה

רישיון    ,רישיון מפ"א כללי  הוא אחד מאלה:  "רישיון מתאים" שירות על גביהן. לעניין זה  

ארציים נייחים  -, ובכלל כך רישיון כללי אחוד למתן שירותי בזק פניםנייח  אחוד מפ"א  כללי

 משרדב   המוסמך  הגורם  שנתן  רחב  פס  תשתית  שירותי  לאספקת  מיוחד  רישיון  ,)תשתית(

  שנתןוהשומרון    יהודהשירותי תשתית פס רחב באזור    אספקתל  מיוחד  רישיון  אוהתקשורת,  

תוקפו של הרישיון המתאים יהיה    1. באזור יהודה והשומרון  האזרחי  מנהלב  המוסמך  הגורם

 . במכרז חודשים מיום הגשת ההצעה  14-ללפחות 

 פיננסית  איתנות .3.2.7

ככל שניתן אישור רו"ח    –)ובהיעדרו    2020בדו''ח הכספי המבוקר של המציע לשנת   .3.2.7.1

א הופיעה ( ל2019אזי בדו"ח הכספי לשנת  –  2020כי לא קיים דו''ח כספי מבוקר לשנת  

 "הערת עסק חי". 

 : במועד הגשת ההצעה מתקיימת לפחות אחת החלופות שלהלן .3.2.7.2

 . לפחות מיליון ₪ 15  הואשל המציע  ההון העצמי -

 . לפחות מיליון ₪ 15 ואה במציע  2ההון העצמי המצטבר של בעלי השליטה  -

 קודם ניסיון .3.2.8

ההצעה .3.2.8.1 הגשת  למועד  שקדמו  השנים  הניסיון)"  בחמש  או    "(תקופת  בעל  המציע 

מיליון ₪ לפחות.    10בהיקף של    אחדהפעיל או הקים פרויקט תשתיתי  בו,    3השליטה 

יובהר כי לא ניתן יהיה לצרף את ההיקף הכספי של ההקמה וההפעלה לשם עמידה  

בהצעתו שני פרויקטים    ציגמציע יוכל להלשם הוכחת עמידה בתנאי זה  בתנאי זה.  

 4. לכל היותר

 לעניין זה: .3.2.8.2

 ;תקופת הניסיוןמהלך ב והושלמו  שבוצעו הקמה לעבודות אחראיהיה   -" הקים" -

,  במהלך תקופת הניסיון  לפחות ניהל את הפרויקט במשך ארבע שנים    -"  הפעיל" -

 ;במצטבר

ב  -  "תשתיתי   פרויקט" - ה פרויקט תשתית שעיקרו  : לפחות  תחומים הבאיםאחד 

הושלמה ואושרה על  תחבורה או תקשורת, שהקמתו    , אנרגיה, מים, ביוב, כבישים

 
, אסדרת פעילות המפעילים באיו"ש נעשית על דרך של רישיונות מפנים  רחב  פס  תשתית   שירותי   לאספקת   מיוחדלרישיון    פרט  1

מהווה תנאי סף להשתתפות במכרזים, אך כפי    לא  כאמור  מפנה   רישיון   של  קיומו לרישיונות שניתנו על ידי משרד התקשורת.  
בעל  שות המנהל האזרחי. להלן, מתמודד שיזכה באזור תמרוץ באיו"ש, יידרש לקבל רישיון מפנה בהתאם לדרי  6שיפורט בסעיף 

רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב שנתן הגורם המוסמך במשרד התקשורת, או בעל רישיון מיוחד לאספקת שירותי  
באזור  באזור תמרוץ    השיזכ  תשתית פס רחב באזור יהודה והשומרון שנתן הגורם המוסמך במנהל האזרחי באזור יהודה והשומרון 

  מהגוף המוסמך לכך   זכו  בהם  באזורים  פרישה  המאפשר  רישיון  לקבלת  לפעול  יידרשו,  בהתאמה  ,בישראל  או  יהודה והשומרון
 . להלן 6בסעיף   בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים, ככל הנדרש

 .1968-, התשכ"חערך ניירות   בחוק כהגדרתה " שליטה"זה:  בסעיף  2
 . התקשורת בחוק כהגדרתה : "שליטה" זה בסעיף  3
ניתן להגיש עד שני פרויקטים    אמנםאחד בלבד.   בפרויקט יון ₪ ל ימ  10 של היקף להוכיח  ישעמידה בתנאי זה  לשםכי  יובהר  4

  מהם  אחד  כל שהיקף מיליון ₪ לפחות. פרויקטים  10להיות בהיקף של  ההצעה  במסגרת שיוצג פרויקטכל לבדיקה, ואולם על 
 . זה סף  בתנאי  עומדים לא  זה  סכום  על עולה  המצטבר  היקפם  אך  יון ₪לימ  10-מ נמוך 
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נמצא בהפעלה שוטפת במועד הגשת   והוא  ידי הרשויות המוסמכות הרלוונטיות, 

   ההצעה;

זה    -  "לפחות  ₪  מיליון  10  של  היקף" - תשלומים  לעניין  פעילויות  עבור  יחושבו 

תקופת  מהלך  ב  י התשתית  פרויקט ההפעלה של  או  במישרין לצורך הקמה    שנדרשו

הקים או הפעיל את  בו    5שהמציע או בעל השליטה ככל  .  , לא כולל מע"מהניסיון

עצמו  התשתית  פרויקט  חיצוני(  עבור  מזמין  עבור  יכלול    –  )ולא  הכספי  ההיקף 

בפעילויות    וכן  לאחרים  תשלומים האמורה  בתקופה  שהשקיע  הנדרשות  כספים 

. תשלומים  לא כולל מע"מ  ,התשתית  פרויקטהפעלה של  או  במישרין לצורך הקמה  

  פועליםלעבודה שכר  שאינולאחרים יכללו שכר עבודה לפועלים אך לא יכללו שכר  

   (.וכיו"ב"ל סמנכ"ל, מנכ שכרכגון )

 ערבות מכרז .3.2.9

מבנק ישראלי או מחברת ביטוח  אוטונומית    ביטוחית/בנקאית  ערבותלהעמיד    המציעעל  

יפחת    בסכוםישראלית   במכרז,   .₪  מיליון  חצימשלא  הזוכים  יוכרז כאחד  ככל שהמציע 

לשנתיים מיום מועד ההודעה על הזכייה או   מכרזידרש להאריך את תוקף ערבות היהמציע 

בכל אזורי הזכייה  כל אבני הדרך  עד למועד בו יקבל אישור בדבר עמידתו בתנאים להשלמת  

הזוכים במכרז, ערבות  . בהתאם, ביחס לכל מציע שיוכרז כאחד  להלן  8  כמפורט בסעיף   ,שלו

 ביצוע.  ה לתקופת כערבות תשמש המוארכת  מכרזה

 ליישום אמת המידה לבחירת הזוכים  המכרזי המנגנון .4

באמצעות המנגנון המכרזי מבקשת ועדת המכרזים לאזן בין התכליות הבאות, והכל בהתאם להוראות החוק  

 לעיל: 2ותיו, והעקרונות המנחים המפורטים בסעיף ותכלי 

 חיבור מקסימום משקי בית בתקציב נתון;   –יעילות  •

 מיצוי התקציב בקופת התמרוץ; •

במכרז, הן לצורך הגדלת רמת התחרות  שיתמודדו  שחקנים    לריבוי מתן אפשרות    –קידום תחרות   •

 במכרז הנוכחי, והן לטובת התחרות במכרזי תמרוץ עתידיים;

 ישימות חישובית ולוגיסטית; •

 . ושקוףמנגנון שוויוני, פשוט   •

עדה מספר חלופות. שני מנגנונים מרכזיים שנשקלו עומדים בקצוות  וי הול ידבהתאם לתכליות אלו נשקלו ע

ריבוי משתתפים במכרז  מנוגדים   לבין  וייעול הפרישה של כל מתמודד,  לגודל  יתרונות  ניצול  במתח שבין 

 .והיכולת של המתחרים השונים להתחרות על כספי הקופה

את    עבורו מחד, ניתן לייצר מנגנון פשוט בו מוקצה סכום כסף נתון מהקופה )או כולו( לזוכה אחד שהציע  

ודד מציע הצעה אחת, הכוללת  מ משקי הבית. בחלופה זו כל מתמספר  היקף הפרישה הגדול ביותר מבחינת  

של שירות  האזורים  ה  כל  חבילה  ולהציע  לפרוש  עליו את החובה  יקבל  ויזכה  בסטטיסטיים שבהם  מידה 

זו  יתרונה  .  בסכום האמור חלופה  וסינרגיות  הוא  של  לגודל  יתרונות  גבוהה כתוצאה מניצול  יעילות  רמת 

שניתן לייצר כתוצאה מפרישה באזורים סטטיסטיים סמוכים. החסרונות הם שבמבנה מכרזי כזה מספר  

וכתוצאה מכך רמת התחרות במכרז  המתמודדים שיוכלו להציע הצעות תחרותיות צפוי להיות נמוך מאד,  

 
 בסעיף זה: "שליטה" כהגדרתה בחוק התקשורת.  5
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האפשרות   נבחנת  שלא  כיוון  יעילות  אובדן  מתקיים  לגודל  היתרונות  מיצוי  אף  על  בנוסף,  נמוכה.  תהיה 

 לשילוב בין הצעות של מספר מציעים שלכל אחד מהם עשויים להיות יתרונות יחסיים באזורים שונים. 

ט נוסף, בו כל מתחרה מציע מספר רב של הצעות,  בקצה השני של מנעד האפשרויות ניתן לציין מנגנון פשו 

מהקופה עבור פרישה באותו אזור. גם כאן,  והסכום המבוקש  כשכל הצעה מורכבת מאזור סטטיסטי בודד  

מסדרים את כל ההצעות לפי היחס בין עלות ההצעה למספר משקי הבית באזור    :בחירת הזוכים היא פשוטה

כות עד שלא נותר די כסף בקופה להצעה הבאה בתור. בחלופה זו  מהנמוך לגבוה, ובוחרים את ההצעות הזו

ייתכן מצב של ריבוי זוכים, עולה כושר התחרות של שחקנים קטנים, ויש ניצול של יתרונות יחסיים באזורים  

 שונים. עם זאת, ייתכן אובדן משמעותי של יעילות כתוצאה מאי ניצול יתרונות לגודל וסינרגיות בין אזורים. 

ניתן לשקול פתרונות שונים המאפשרים ריבוי הצעות הן של אזורים בודדים והן של מקבץ אזורים,    בתווך,

עולה משמעותית. בפרט, על המנגנון להתמודד  המכרזי שיידרש ליישומם  אך רמת המורכבות של המנגנון  

אזורים    עם האפשרות של חפיפות חלקיות בין הצעות, כלומר כיצד להכריע בין מספר הצעות של מקבצי

כאשר אזורים סטטיסטיים מסוימים כלולים ביותר מהצעה אחת. להלן יוצג בהרחבה הפתרון הנשקל על  

 בצורה טובה בין התכליות השונות. לעמדתה ידי ועדת המכרזים, המאזן 

בשם  ה הידוע  מכרזי  במנגנון  שימוש  הינו  המכרזים,  ועדת  ידי  על  הנשקל   First-price packageפתרון 

auction  אה,  )ר(Bernheim & Whinston, QJE 1986  .כל אחד מהמתמודדים רשאי להציע מספר הצעות .

ההצעות הזוכות נבחרות על ידי אלגוריתם שמטרתו היא למצוא את קבוצת ההצעות שממקסמת, במקרה  

את סך המחיר הנקוב בהצעותיו    מקבל מהקופה  שלנו, את מספר משקי הבית המחוברים לרשת, וכל מציע

מציאת קבוצת ההצעות הטובות ביותר מתוך קבוצת הצעות נתונה בהינתן מגבלת תקציב היא    6הזוכות. 

. הבעיה מתארת מצב בו נדרש לארוז חפצים בעלי  (Knapsack problem)בעיה שידועה בשם ״בעיית תרמיל״  

אופן שממקסם את ערך החפצים הארוזים, ומכאן  ערך ומשקל שונה לתוך תרמיל בעל קיבולת משקל נתונה ב 

לבעיית תרמיל קשה יותר,    את הבעיה שבפנינונובע שמה. האפשרות של חפיפות בין הצעות שונות הופכת  

לא  ש ידיעתנו  )ראה  למיטב  הרלבנטית  המחקרית  בספרות   Kellerer, Pferschy, and Pisingerנלמדה 

rlag, Berlin Heidelberg New YorkVe-(2004) “Knapsack Problems”, Springer).7 

 תיאור המנגנון הנשקל:

של    גדולמספר    רשאי להגיש לאחר בחינת עמידת המתמודדים בתנאי הסף, כל מתמודד שעמד בתנאי הסף  

אין מגבלה למספר  קבוצת אזורים סטטיסטיים )מורכבת מ. כל הצעה  הצעות למתמודד(  1,000)עד    הצעות

הסכום  (, ואת  בודדאזור סטטיסטי    לכלול גםיכולה    הסטטיסטיים שיכולים להיכלל בהצעה, והיאהאזורים  

הפרישה   עבור  מהקופה  הסטטיסטיים    בכלהמבוקש  רשאי  הכלולים  האזורים  מתמודד  להציע  בהצעה. 

 בהצעות אחרות שלו.  שכלל ות הכוללות אזורים הצע

 קיימים שני אילוצים להצעות:

 
מכיוון שהיא מסוגלת להתמודד עם מספר גדול מאד של הצעות שונות על קבוצות שונות    הוועדה שוקלת לקבוע צורת מכרז זו  6

 ”Milgrom “Putting auction theory to workשל אזורים. לרקע נוסף על צורת המכרז הזו ועל צורות מכרז נוספות, ראה  
(2004) Cambridge University Press. 

7  ( ״קשה״  כבעיה  ידועה  ריצה  ardh-NPבעיית התרמיל  זמן  בעל  עבורה  אופטימלי  פתרון  על אלגוריתם  ידוע  שלא  זה  במובן   )
של פתרון  הבעיה, שמאפשר  בגודל  ק  פולינומיאלי  ידועים  זאת,  עם  גדולות.  לבעיית התרמיל  בעיות  לפתרון האופטימלי  רובים 

רמיל רגילה, גם לבעיה שלנו לא קיים  ון שהבעיה שעלינו לפתור קשה יותר מבעיית תוהרגילה בעלי סיבוכיות פולינומיאלית. מכי 
מכי פולינומיאלית.  סיבוכיות  בעל  אופטימלי  פתרון  לואלגוריתם  שלנו  שהבעיה  קון  על  ידוע  לא  גם  בספרות,  נלמדה  רובים  א 

 פולינומיאליים לפתרון האופטימלי עבורה.
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. למתמודדים  ידוע  יהיה  שלא"(,  מקסימלי  עלות  יחסמקסימלי למשק בית )" סכום  הוועדה תקבע   .א

הצעה בה היחס בין הסכום המבוקש מהקופה לסך משקי הבית באזורים הסטטיסטיים הכלולים  

יחס העלות המקסימלי   על  יעלה  בדומה לפרקטיקה סטנדרטית של מחיר    -בהצעה  תיפסל. זאת 

 מינימום סמוי. 

מיליון ₪. על אף שאילוץ זה פוגע ביכולת    10הסכום הכולל המבוקש מהקופה בכל הצעה לא יעלה על   .ב

 למצות יתרונות לגודל, הוא מגדיל את רמת התחרותיות בהליך המכרזי.  

 לאחר פסילת ההצעות שלא עומדות באילוצים אלו, יתקיים המכרז בשני שלבים.

 של הצעות זוכות:  "סל"יצירת  -שלב א' 

בנקודת הפתיחה, הסל של ההצעות הזוכות ריק, והחל  של הצעות זוכות באופן הבא:    "סל" בשלב זה מורכב  

שמחוץ    ההצעות השונות כל  נבחנות  מנקודה זו, ובכל פעם שהסל משתנה )מוסיפים או מסירים ממנו הצעות(,  

ל היא ההצעה שמקיימת את היחס  בהתאם לתרומה היחסית שלהן לסל הקיים. ההצעה שנכנסת לס  לסל

 . הטוב ביותר( יחס היעילות השולית) שלה העלות התוספתיתשלה לבין  התרומה השוליתהטוב ביותר בין 

השולית  הבית    התרומה  משקי  מספר  לפי  נקבעת  הצעה  להוסיףשל  במסגרת    שביכולתה  אם  כך,  לסל. 

נתונה, התרומה השולית של  ההצעות שנכנסו עד כה לסל קיימים אזורים סטטיסטיים הכלולים   בהצעה 

אותה הצעה תיקבע רק לפי משקי הבית באזורים הסטטיסטיים הנוספים על אלו הנמצאים כבר בסל. אם  

אף אזור סטטיסטי הכלול בהצעה, התרומה השולית שלה תהיה סך משקי הבית    ותסל לא מכילההצעות ב

התרומה    ,הצעהים הסטטיסטיים הכלולים בההצעות בסל מכילות כבר את כל האזורבכלל האזורים בה. אם  

 . 0 היאהשולית של ההצעה 

זה סטטיסטי  , לעניין  באזור  הבית  משקי  לנתוני  מספר  בהתאם  באזור הסטטיסטי  הבית  משקי  מספר   :

  במסגרת ההליך המכרזישיסופק למתמודדים    המידעלציבור טרם עריכת המכרז.    שיפורסםהלמ"ס וכפי  

סטטיסטי    בדבר אזור  בכל  הבית  משקי    שהתקבל מידע  הוא    סטטיסטי  זורא  בכל  המבנים  ופרטימספר 

בהתאם לתוכניות    היא  המידע  עדכון  תדירות  מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהמרכז למיפוי ישראל.

  שיפורסם לפערים, ככל שקיימים, בין המידע    ועדת המכרזים אינה אחראיתהעבודה בארגונים אלו ועל כן  

, חישוב התרומה השולית ובחירת ההצעות  על אף קיומם של פערים אפשריים כאמור  .בפועללבין המצב  

 .כאמור שפורסםלפי המידע הזוכות תיעשה 

של הצעה נקבעת לפי הסכום הנדרש להכללת ההצעה בסל הזוכה. סכום זה עשוי להיות   העלות התוספתית

מהמחיר המבוקש בהצעה במקרה והכללתה בסל תאפשר לוותר על הצעה אחרת שכבר כלולה בסל,  קטן  

ולכן חוסכת בעלות של ההצעה המתייתרת. הצעה מתייתרת רק אם כל האזורים הסטטיסטיים הכלולים  

בה כבר כלולים בהצעות אחרות בסל, ולכן הוצאתה מהסל לא גורעת אזורים סטטיסטיים או משקי בית  

 9יש לשים לב שהעלות התוספתית של הצעה יכולה להיות שלילית. 8הצעות הזוכות. מסל ה

 
משקי בית. למכרז    100אזורים במכרז, ובכל אזור    3נניח לדוגמא כי יש  הדוגמא הבאה מדגימה כיצד הצעה יכולה להתייתר.    8

 התקבלו שתי הצעות כדלהלן: 
 ₪.  4,500-ב ₪1+2; הצעה ב': אזורים  2,000במחיר מבוקש של   1הצעה א': אזור 

ב' אינה חורגת מיחס העלות המקסימלי נעדיף לקבל את  ברור שבהינתן שהצעה  ובהינתן שמגבלת התקציב מאפשרת זאת,  ת, 
הצעה ב׳, שמחברת את שני האזורים. הכנסה של הצעה ב׳ לסל מייתרת את הצעה א׳, על אף שיחס היעילות השולית שלה גבוה  

 מזה של הצעה ב׳.
 דלהלן: הצעות כ 3משקי בית. למכרז התקבלו  100אזורים במכרז, ובכל אזור  3כי יש  לדוגמה נניח  9

 ₪.   1,600-ב 1ג': אזור  הצעה  ₪; 3,000-ב 2+3ב': אזורים  הצעה₪;  2,000במחיר מבוקש של  1+2א': אזורים  הצעה
, מכיוון שעלותה היא  -400, ועלות תוספתית שלילית של  0ב׳. להצעה ג׳ יש תרומה שולית של  -שהסל כולל את הצעות א׳ ו  נניח 

 . 2,000שעלותה היא  והכנסתה לסל מייתרת את הצעה א׳ 1,600
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 : היחס בין התרומה השולית לעלות התוספתית של הצעה. יחס יעילות שולית

נדגיש, התרומה השולית, העלות התוספתית, ובאופן נגזר יחס היעילות השולית של הצעה, מחושבים בהינתן  

 ולכן משתנים בכל פעם בה נכנסת הצעה נוספת לסל. סל הצעות זוכות נתון,  

הבית   היא מספר משקי  הצעה  כל  של  ולכן התרומה השולית  ריק,  הזוכות  סל ההצעות  בתחילת המכרז, 

באזורים הסטטיסטיים בהצעה, והעלות התוספתית של כל הצעה היא המחיר המבוקש שלה, ולכן נבחרת  

במקרה של    )המחיר הנמוך ביותר למשק בית( ונכנסת לסל.ההצעה שמקיימת את היחס הטוב ביותר ביניהן  

   שוויון ביחס היעילות השולית, תיבחר ההצעה בעלת מספר משקי הבית הגדול יותר.

 : מבוצעות הפעולות הבאותעם הכנסת הצעה לסל 

 מוסרות מהסל הצעות שהתייתרו.  .א

שמחוץ לסל  היעילות השולית של כל ההצעות  התרומה השולית, העלות התוספתית, ות שוב  ומחושב .ב

 . ההצעות הזוכות  ביחס להצעות הקיימות בסלההצעות הזוכות 

אם קיימות הצעות המקיימות עלות תוספתית שלילית, נבחרת ההצעה בעלת העלות התוספתית   .ג

א'. אם לכל ההצעות    לפעולההשלילית ביותר, ונכנסת לסל. לאחר הכנסת הצעה זו לסל, חוזרים  

 ד'.  לפעולהלסל עלות תוספתית חיובית, ממשיכים    מחוץ

  מקסימלינותר תקציב מספק להכנסת ההצעה המקיימת את יחס היעילות השולית ה  האם  נבחן .ד

או יותר הצעות מקיימות את    2אם יותר מהצעה אחת מקיימת יחס יעילות שולית מקסימלי )  ;לסל

אם   ;מה השולית היא הגדולה ביותרהתרוההצעה בה  מביניהן  אותו יחס יעילות שולית(, תיבחן  

, תערך הגרלה  יש יותר מהצעה אחת שהתרומה השולית שלה היא הגדולה ביותרמבין ההצעות הללו  

הללו  ההצעות  נשקלת )"  מבין  בקופה    אם  ;"(הצעה  הנותר  גבוההתקציב  או    מהעלות   שווה 

אחרת,    ;'ד-'א  פעולותהתוספתית של ההצעה הנשקלת, ההצעה הנשקלת נכנסת לסל, וחוזרים על  

  התרומהאם יש הצעות נוספות המקיימות את אותו יחס יעילות שולית תישקל ההצעה הבאה לפי  

זו, היא    שווה או גבוה, ואם התקציב הנותר בקופה  שלה  השולית מהעלות התוספתית של הצעה 

 .  'ד-'א פעולותתיכנס לסל וחוזרים על  

נותרו הצעות המקיימות עלות תוספתית שלילית, ואם   .ה נמוך מהעלות  לא  התקציב הנותר בקופה 

התוספתית של כל ההצעות המקיימות יחס יעילות שולית מקסימלי, קרי אין הצעה שמקיימת את  

הטוב ביותר שניתן להכניס לסל ההצעות הזוכות במסגרת התקציב שנותר  יחס היעילות השולית  

 10בקופה, מסתיים שלב א', ונחתם סל ההצעות הזוכות. 

הזוכות   ההצעות  סל  שנחתם  מתמודד  לאחר  שלו.יעודכן  כל  הזוכות  ההצעות  תימסר    בדבר  זו  הודעה 

 מיום הגשת ההצעות על ידי המתמודדים.  יום עסקים אחדלמתמודדים בתוך 

אין אפשרות לגרוע מהסל הצעה מבלי    מונדגיש כי לאורך שלב א' מוסרות מהסל ההצעות המתייתרות, ובסיו

ייתכן מצב בו קיימת   יוצא, משקי בית. עם זאת, בתום שלב א'  וכפועל  לגרוע ממנו אזורים סטטיסטיים 

  "(:החופפת הזכייה  דוגמתלהלן )"  אר בדוגמ, כמתואחפיפה חלקית בין הצעות שונות בסל

 
גדול    כיוון   10 שקיימת מגבלה למחיר המבוקש להצעה הכוללת, מובטח כי שלב זה לא יסתיים כל עוד התקציב הנותר בקופה 

וקיימות הצעות נוספות שעומדות במגבלת העלות הכוללת ובמגבלת יחס העלות המקסימלי, המציעות לפרוש  מהמגבלה האמורה,  
בתום השלב הראשון יתרת הכסף בקופה שלא הוקצה לא  בהינתן היקף הצעות רחב מספיק,  לכן  אזורים שאינם כלולים בסל.  
 יעלה על המגבלה שנקבעה.  
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יש    אנניח לדוגמ ובכל אזור    3כי  בית. למכרז התקבלו    100אזורים במכרז,  מציעים    3-מהצעות    3משקי 

 כדלהלן: 

 ₪.  2,000במחיר מבוקש של  1+2א': אזורים מציע 

 ₪. 3,000-ב 2+3ב': אזורים מציע 

 ₪.   4,000- ב 3ג': אזור מציע 

₪ עדיף על    5,000-שבהינתן שמגבלת התקציב מאפשרת זאת, פתרון המביא לפרישה של כל האזורים בברור  

עדיף על פתרון  ב'  -א' וות  ה של הצעי ₪, ולכן פתרון המביא לזכי  6,000- פתרון שמביא לפרישת כל האזורים ב

ומתחייבים לפרוש בו.    2זוכים באזור    מתמודדיםשני  בפתרון זה  על אף ש  ג',-המביא לזכייה של הצעות א' ו

המנגנון המוצע מביא לפתרון זה כיוון שלאחר שהצעה א' נכנסת לסל, היעילות השולית של הצעה ב' עדיין  

₪ למשק    30היא מרחיבה את הסל בעלות תוספתית נמוכה יותר פר משק בית )  –גבוהה יותר מזו של הצעה ג'  

 בהצעה ג'(.₪  40לעומת   בהצעה ב' בית נוסף

 :תיחור בין זוכים באזורים סטטיסטיים חופפים - שלב ב'

הכלולים  כאמור, בתום שלב א' תיתכן חפיפה חלקית בין הצעות זוכות בסל, קרי ייתכנו אזורים סטטיסטיים  

ביותר מהצעה אחת בסל ההצעות הזוכות. המשמעות היא שקופת התמרוץ עלולה להשתתף במימון חובת  

והדבר כמובן כרוך באי יעילות. מאידך, כיוון שהפרישה באזורים    פרישה של יותר מרשת אחת באזור חופף,

בהינתן   לפחות  עלולה  בפרישה  שלהם  הכדאיות  ורמת  השונים,  המציעים  עבור  בעלויות  כרוכה  החופפים 

מתן השירות באזור חופף עשוי להיות  מחובת  פורשים נוספים באותו אזור, להצעת פטור מחובת הפרישה ו

  מוצע לקיים הליך תיחור בין מציעים שהציעו הצעות זוכות על אזור סטטיסטי חופף  ערך כלכלי עבורם. לכן

 . שלב זה יתנהל באופן הבא:ביחס לאזורים החופפים בלבד

יזוהו כל האזורים הסטטיסטיים הנמצאים ביותר מהצעה אחת בסל ההצעות הזוכות שנחתם בשלב   .א

 "(. חופפים אזוריםא' )"

רשימה זו תימסר עם    שלו.הזוכות  ם החופפים הנמצאים בהצעות  כל מציע יקבל את רשימת האזורי .ב

 ההודעה על ההצעות הזוכות של המתמודד בתום שלב א' כאמור לעיל. 

חובת  כל מציע יוכל להציע עבור כל אזור חופף את המחיר שהוא מוכן לשלם עבור קבלת פטור מ  .ג

הצעותיו הזוכות קיים אזור חופף ובחר  במתמודד ש  מתן שירות באותו אזור חופף.חובת  מפרישה ו

הציע   כאילו  ייחשב  זה,  בשלב  מחיר  עבורו  להציע  האמור.    ₪  (0)  אפסשלא  החופף  האזור  עבור 

תוך   יוגשו  ב'  לשלב  עסקים  ההצעות  ימי  היותרשני  הזוכות    לכל  ההצעות  על  ההודעה  מיום 

 והאזורים החופפים. 

פטור מ .ד יינתן  חופף,  אזור  כל  וחובת  עבור  המציעים  מחובת  פרישה  לכל  שירות  למציע מתן  פרט 

)כולל מציע שלא הציע הצעה בסיבוב השני וייחשב    הנמוך ביותר עבור הפטורהסכום  שהציע את  

זה כאילו הציע   הציעו    .(₪אפס  לעניין  יותר  או  )הגבוה    זההלשלם סכום  ככל ששני מתמודדים 

בעל חובות הפרישה באזור החופף,    עבור הפטור, תערך ביניהם הגרלה. הנבחר בהגרלה יהיה  מאפס(

 שהציעו. הסכום ושאר המציעים באזור החופף יקבלו פטור בהתאם להפחתת 

פטור ייגרעו מסך התשלומים הנדרשים מהקופה עבור הצעותיהם  עבור השהציעו הזוכים  הסכומים   .ה

 הזוכות. 

בכל מקרה, מציע שלא הציע בשלב השני הצעה ביחס לאזור חופף מסוים שנכלל בהצעותיו הזוכות   .ו

אזור חופף  וביחס לבמידה  )או הציע אפס ₪( יהיה חייב בפרישה ובמתן שירות באותו אזור. לכן,  
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חובת פרישה ומתן שירות על כל    , תחוללא הציעו הצעות עבור הפטורשני מציעים או יותר  מסוים  

    .הללויעים  המצ

מקופת התמרוץ לו יהיה זכאי כל זוכה  הזוכים והאזורים בהם זכו. התשלום  יפורסמו שמות  בסיום שלב ב'  

  עבור פטורהסכומים שהציע  בשלב א', פחות    ה זוהמבוקש בהצע  הסכוםיהיה לפי  ביחס לכל הצעה זוכה שלו,  

עבור אזורים חופפים באותה הצעה, והכל בכפוף לעמידה    בהם זכה בשלב ב'   מחובת פרישה ומתן שירות

   .להלן 8באבני הדרך כמפורט בסעיף  

   מיום הגשת ההצעות לשלב ב'. יום עסקים אחד בתוך  תתבצעהכרזה על תוצאות המכרז 

אזור   –ב' וההצעות שלהם כוללות אזור חופף -, זכו מציעים א' ודוגמת הזכייה החופפת לעילעל פי  – דוגמא

. לפיכך בשלב השני הם יתחרו ביניהם על הפטור מפרישה של אזור זה. נניח שבשלב השני הגיש מציע א'  2

.  2. על כן מציע ב' יזכה בפטור מפרישה של אזור  ₪  700- ומציע ב' פטור בתמורה ל₪    500-פטור בתמורה ל

)על פי הצעתו המקורית(,    2-ו   1ויפרוש את אזורים  ₪    2,000-הסופיות יהיו: מציע א' יזכה ב   לפיכך התוצאות

 בלבד.  3( ויפרוש באזור 700פחות   3,000)₪  2,300-ומציע ב' יזכה ב 

 ת המכרזיםועד סמכויות .5

ו/או לקבוע תנאים    מכרזו/או לחלט את ערבות ה  הצעהשומרת על סמכותה לפסול  המכרזים    ועדת .5.1

 : מאלה  אחד  בהתקיים,  בדבר המשך השתתפותו של המציע בהליך ו/או בדבר אופן הערכת ההצעה

או במציע במכרז יש בעל שליטה שהוא    ;במציע אחר במכרז  11מציע במכרז הוא בעל שליטה .5.1.1

בעל שליטה במציע אחר במכרז; יובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את הצעותיהם  

 .של כל המציעים הרלוונטיים 

במציע,נגד המציע .5.1.2 נושא משרה  ניכרת במציע, או    או   חקירה פלילית  נפתחה  , בעל השפעה 

מוסמכת  רשות  "   חקירת  זה  חקירה   "( חקירה)בסעיף  כנגדו  התקיימה  כנגדו    או  ניתנה  או 

הכרעת דין במסגרתה נמצא אשם או חייב בעבירות אשר יוחסו לו או ניתן כנגדו גזר דין או  

השנים אשר קדמו למועד הגשת ההצעות ובלבד שעולה    חמשבמהלך    ,הוגש כנגדו כתב אישום

כי   חשש  בחובותיומהם  לעמוד  יוכל  יוכל  לא  לא  כי  או  זה  מכרז  מקיים  ל  לפי  תנאי  תנאי 

או לשמש בתפקידו, לפי העניין, בהתאם  להחזיק ברישיון  או כי אינו ראוי הרישיון על נספחיו  

קל וחומר אם הם בקשר לעבירות על טוהר המידות, והכל בהתאם לשיקול    .לדין החל עליו

עולה חשש בהתאם לסעיף  .ועדת המכרזיםהבלעדי של    הדעת כי  ועדת מכרזים  ,  זה  סברה 

תהיה היא רשאית, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת העומדת לה, לאפשר למציע לשנות את  

להגשת   גם לאחר המועד האחרון  נושא המשרה,  להחליף את  או  בו  הניכרת  בעל ההשפעה 

 הצעות במכרז, תוך פרק זמן שתקבע.

ם  בה היחס בין הסכום המבוקש מהקופה לסך משקי הבית באזורי   הצעה לעיל,    4כאמור בסעיף   .5.2

 תיפסל.   – הסטטיסטיים הכלולים בהצעה יעלה על יחס העלות המקסימלי 

 מיליון ₪.   10לעיל, הסכום הכולל המבוקש מהקופה בכל הצעה לא יעלה על   4כאמור בסעיף  .5.3

 לאחר זכייה במכרז התמרוץ  הליכים .6

 ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה:   45תוך ב ההליכים הבאים יושלמו  .6.1

 
 ורת. בסעיף זה: "שליטה" כהגדרתה בחוק התקש 11
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   :על גביה  BSAרשת מתקדמת ואספקת שירות לפרישת תכנית הנדסית אישור   .6.1.1

ואספקת    12מתקדמת   רשת  תשלפרי  הנדסית   כניתתיגיש לוועדת המכרזים    הזוכה .6.1.1.1

ג',    BSAשירות   בנספח  גביה כמפורט  על   חמישה תוך  על  ימי עסקים ממועד ההודעה 

 ה.י הזכי

בהתאם    הזוכה .6.1.1.2 ההנדסית  לתכנית  והתאמות  שינויים  משרד  יבצע  לדרישות 

 . עד לאישורה בידי משרד התקשורת, ובכלל זה אישורה בתנאים התקשורת

רשת מתקדמת" ותיק השירות  פרישת "חובת בעניין קביעת הנספחים תיקון רישיון הזוכה, ו .6.1.2

"BSA  ובכלל כך קביעת אזורי הזכייה ברישיון  הזוכה ברישיון" מתקדמת על גבי רשת . 

 13: באזור יהודה והשומרוןטיסטיים עבור זוכה אשר זכה באזורים סט .6.1.3

האזרחיאם   .6.1.3.1 המינהל  מטעם  רישיון  בעל  מקביל    קבלת  -  באיו"ש  אינו  רישיון 

 "(. רישיון זה אינו כרוך באגרת רישיון. הפעלה רישיוןלרישיון הישראלי הקיים )"

)ובכלל זה בעל רישיון    באיו"ש  בעל רישיון קיים מטעם המנהל האזרחי  אם הוא  .6.1.3.2

בדומה באיו"ש  הרישיון    תיקון   -   מפ"א, כללי אחוד, כללי מאוחד או בעל רישיון מיוחד(

 לעיל.  6.1.2לדרישה בסעיף 

עבור זוכה שהוא בעל רישיון מיוחד מטעם המנהל האזרחי באיו"ש ואינו בעל רישיון מתאים   .6.1.4

 ון מתאים בישראל. קבלת רישי –בישראל אשר זכה באזורים סטטיסטיים בישראל 

לשנתיים    לעיל הזוכה במכרז יידרש להאריך את תוקף ערבות המכרז  3.2.9כמפורט בסעיף   .6.1.5

למועד בו יקבל אישור בדבר עמידתו בתנאים להשלמת   עד מיום מועד ההודעה על הזכייה או 

  תשמש כערבות ביצוע.  זו ערבות  ולהלן    8כמפורט בסעיף    בכל אזורי הזכייה שלו  כל אבני הדרך

ביחס    לא עמד באבני הדרך  אם הזוכה  ועדת המכרזים תוכל לחלט ערבות זו כולה או חלקה,

או  בתוך שנתיים מיום הרחבת רישיונו בהמשך לזכייתו,    לאחד או יותר מאזורי הזכייה שלו

   קודם לכן לפי שיקול דעתה של הוועדה.

יה, רשאית  יימי עסקים מיום ההודעה על הזכ  45לא הושלמו ההליכים המנויים בסעיף זה תוך   .6.2

 ועדת המכרזים לבטל זכייתו של זוכה במכרז ולחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה.

  ,או שלא לבטל  ,לעיל, רשאית הוועדה לבטל  6.2של זוכה אחד או יותר כאמור בסעיף  זכייתו  בוטלה   .6.3

על    ה כאמורי הזכיאת תוצאות המכרז לפי שיקול דעתה והכל בהתאם למידת ההשפעה של ביטול  

תוך התחשבות בקצב השלמת ההליכים לאחר זכייה של זוכים  בין היתר  , ובכלל זה  תוצאות המכרז

 . אחרים במכרז

תר  במכרז לעדכן את התכנית ההנדסית המאושרת, ובין היזוכה  מובהר כי מעת לעת עשוי להידרש   .6.4

 14. והכל בהתאם להוראות רישיונו  במועד קביעת הנספחים ברישיוןשאינם ידועים  לצרף לה פרטים  

 
בנושא רשת מתקדמת )בעלת קיבולת גבוהה מאד(,    2020באוגוסט    25א לחוק, והחלטת שר התקשורת מיום  14כהגדרתה בסעיף    12

https://www.gov.il/he/departments/policies/25082020_3 
 "ש.איו"ט קמ  עם היוועצות  תוך  נקבעו"ש באיו הזוכים חובות לאסדרת וגעותהנ  וההוראות  התנאים 13
 בין היתר, יידרשו הפרטים הבאים: 14

 יצרן ודגם הציוד בכל אחת משכבות הרשת, לרבות הסטנדרטים הנתמכים על ידי הציוד האמור.  .א
 מיקום גיאוגרפי וכתובת של מתקני הבזק המרכזיים במערכת.  .ב

https://www.gov.il/he/departments/policies/25082020_3
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 התמרוץ קופת בכספיהזוכים  חובות .7

"(, על מנת  אזורי הזכייההזוכות )"  ו כלל המבנים באזורי התמרוץ שבהצעותי  במכרז ימפה את  זוכה .7.1

לטייב את המידע העומד לרשות ועדת המכרזים ומשרד התקשורת ולאפשר פיקוח אפקטיבי על  

עבור כל מבנה  את רשימת המבנים באזורי הזכייה ועמידה בשאר חובות המכרז. על המיפוי לכלול 

והכל בהתאם    של הכניסה הראשית למבנה ומספר דירות במבנה  (נ"צנקודת ציון )הזכייה    יבאזור

 . להוראות רישיונו והוראות נספח א' בפרט

זוכה במכרז יקים, יפתח, יקיים, יתחזק ויפעיל את הרשת המתקדמת באזורי התמרוץ שבהצעותיו   .7.2

, והכל בהתאם להוראות רישיונו והוראות  תהיה בבעלותו  הזוכה. הרשת המתקדמת שיקים  הזוכות

 נספח א' בפרט. 

ספק על  ילרשת מתקדמת ו  באזורי הזכייה  נגיש כל משק ביתי  ההזוכבהתאם להוראות רישיונו,   .7.3

  BSA וכן שירות  (7.4מאפשר זאת כאמור בסעיף   ו)ככל שרישיונ גישה לאינטרנט   גבי רשת זו שירות

חלות על בזק  ה סיטונאי על רשת מתקדמת    BSAות הנוגעות לאספקת שירות  בדומה לחוב   סיטונאי,

 אמור בנספחים הבאים: פי הל  בין היתרו ,)"הוט"(טלקום ש.מ.    והוט

 של רשת מתקדמת;פרישה נספח א': חובת   .7.3.1

 15על רשת מתקדמת.סיטונאי   BSAשירות עקרונות אספקת נספח ב':   .7.3.2

למשקי הבית באזורי הזכייה רק אם הדבר  לספק שירות קמעונאי    יחויבבמכרז  מובהר כי זוכה   .7.4

זוכה   רישיונו.  להוראות  בהתאם  רישיונו  מתאפשר  הוראות  פי  רשאישעל  שירות    אינו  לספק 

דורש לכל  סיטונאי  שירות  לספק  יחויב  אך  קמעונאי,  שירות  במתן  יחויב  לא  באזורי    קמעונאי 

 בהתאם לעקרונות המנויים בנספח ב'.  הזכייה

הנדסית   .7.5 פרישה  תכנית  הגשת  לאחר  רק  להתבצע  יכולה  באיו"ש  תשתית  פרישת  כי  מובהר  עוד 

 ₪.  1,800- לקמ"ט איו"ש והוצאת רישיון תשתית אשר כרוך בתשלום אגרה של כ

  על גבי הרשת המתקדמת   BSAהתעריף לשירות  בכוונת משרד התקשורת להסדיר את  עוד מובהר כי   .7.6

הזוכה, )שימוש  ושידורים)בזק    התקשורת  תקנות ב  שיפרוש  "א(,  מפ  של  ציבורית   בזק  ברשת ( 

 . 9.3.2, והכול כמפורט בסעיף "(תקנות השימוש)" 2014- "התשעה

 וקת כספי הזכייה רך לחלד אבני .8

להלן. יובהר כי עמידה    אבני דרך לחלוקת כספי הזכייה בהתאם לטבלה שתי  לקבוע  שוקלת  הוועדה   .8.1

תיבחן   הדרך  בנפרדבאבני  זוכה  הצעה  כל  מכספי    עבור  המתאים  השיעור  יועבר  לכך  ובהתאם 

 . הזכייה של אותה הצעה

 
לקול הקורא מוצגים בתמצית עיקרי ההוראות והעקרונות שצפויים להיקבע בתיק השירות. מובהר כי בכוונת  במסגרת הנספח    15

המשרד לפרסם בשבועות הקרובים את תיק השירות המלא להערות הציבור בהליך שימוע נפרד. תיק השירות שייקבע על ידי  
 המשרד בהליך השימוע ייקבע ברישיונות הזוכים במכרזי התמרוץ. 
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 :זוכה  להצעה ביחס זכייה כספי לקבלת דרך אבני

אבן  

 דרך

מועד   תיאור 

 השלמה 

שיעור  

מכספי  

עבור    הי הזכי

 הצעה זוכה 

 הערות 

שהתכנית  א.   .1 ככל 

מאושרת   ההנדסית 

השלמת   בתנאים, 

  ;התנאים הנדרשים

מיפוי  ב.   השלמת 

ב כל  המבנים 

  יםאזורה

ים  הסטטיסטי

 . בהצעה

חודשיים  

מועד  מ

תיקון  

  הרישיון

עקבות  ב

זכייה  ה

 .במכרז

 

דירות   10% מספר  מבנים,  רשימת  יכלול  המיפוי 

בכל האזורים    במבנה, ונ"צ של הכניסה למבנה

הזוכה בהצעה  ילווה  הסטטיסטיים  המיפוי   .

מטעם   הפרויקט  מנהל  ידי  על  חתום  בתצהיר 

 הזוכה. 

התשלום יועבר רק    .SHPהמיפוי יועבר בפורמט  

 . שהקובץ תקין וסביר לאחר אישור המשרד

לא עמד הזוכה באבן דרך זו במועד האמור, לא  

של ההצעה    הי יהיה זכאי לשיעור זה מכספי הזכי

 . הזוכה

2. 

 

פרישה  השלמת    א. 

)כמוגדר    עד גוב אפס 

האזורים    להלן( בכל 

הסטטיסטיים  

 בהצעה. 

 90% 

 

יגיש הזוכה  הוכחת  לשם   זו,  עמידה באבן דרך 

 במועד השלמת אבן הדרך:  

בכל האזורים   המבנים כל את המפרט"ח דו .א

בהצעה הדירות  הסטטיסטיים  מספר   ,

כאמור בסעיף  במבנה ונ"צ הכניסה למבנה  

  גוב   של   לעיל, ועבור כל מבנה בדוח ציון   7.1

]גוב,    אפסה התשתיתי  הרכיב  וסוג  )נ"צ 

וסוג המחבר האופטי    עמוד, פילר וכיוצ"ב[(

המותקן בו. הדו"ח ילווה בתצהיר חתום על  

 . הכללי של החברהמנהל הידי 

ממשקי  .ב   העמדת 

API    לשירות

BSA   סיטונאי  

בדיקות   וסביבת 

 . )כמוגדר להלן(

ממשק    תצהיר .ב של  מוכנותו  .  API-העל 

.  לממשק  תקין  בדיקות  פלטהתצהיר ילווה ב

ספק שירות חיצוני לא ערך בדיקות    אף  אם

יגיש   החברה,  של  הממשק    הזוכהמול 

הנדרשים שבוצעו   התהליכים  לכל  בדיקות 

  כלול יהבדיקות    פלט  .על ידי החברה עצמה

המפורטים בתיק    התהליכים והאפיוניםאת  

 . הרלבנטי  השירות
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   :לעניין זה .8.2

התקנת רשת בזק המבוססת על סיבים אופטיים המחוברים    -"  סטטיסטי  באזור  פרישה  השלמת"

ניתן   שמהם  סופיים  אופטיים  באזור  למחברים  המבנים  בכלל  הבית  משקי  כלל  את  לחבר 

 הסטטיסטי לרשת מתקדמת;

מחבר אופטי המותקן ברכיב התשתית הפסיבית האחרון מחוץ למבנה )גוב,    -"  סופי  אופטי  מחבר"

ם, אחד או יותר, ובלבד שהמחבר יאפשר חיבור  יעמוד, פילר, וכד'(, שממנו ניתן לחבר מבנה מסו

 ;המתחברים לרכיב התשתית הפסיבית כאמורשל כל המבנים 

לספק תמיכה    לזוכהמערך שירות ותמיכה סיטונאי ממוחשב ומקוון שיאפשר    -  "API  ממשק"

מלאה מקצה לקצה בלקוחות ספק השרות לאורך כל מסלול השירות למקטעיו וכן לאפשר לספק  

 . השירות קבלת מידע מושלם בזמן אמת וניהול השירותים המסופקים ללקוחותיו

ברישיון הזוכה,    שייקבע  "של רשת מתקדמתפרישה  חובת  א' "מובהר כי בהתאם להוראות נספח   .8.3

להשלים את הפר  שנה  ישהעליו  תיקון הרישיון  בתוך  במכרז  ממועד  הזכייה  לספק  וכן    בעקבות 

הבית  שירות משקי  לכל  לאינטרנט  הזכ  גישה  אזורי  הדרך  יה  יבכל  באבן  העמידה  ממועד  החל 

 הם., המוקדם מביני ממועד תיקון הרישיון בעקבות הזכייה במכרז יה, או תוך שנהיהשנ

 עקרונות הבאים: נקבעו על בסיס ההמוצעות  הדרךאבני  .8.4

בסעיף   .8.4.1 למתמודדים    המידעלעיל,    4כאמור  המכרזישיסופק  ההליך  מספר   בדבר   במסגרת 

משרד מידע שקיבל  הוא    סטטיסטי  אזור  בכל  המבנים  ופרטימשקי הבית בכל אזור סטטיסטי  

  המידע   עדכון  תדירות  מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהמרכז למיפוי ישראל.  התקשורת

לשכבת   להיווצר פערי מידע בנוגע  עלוליםבהתאם לתוכניות העבודה בארגונים אלו ועל כן    היא

ובנוגע  עמידה    המבנים  על  פיקוח  לאפשר  מנת  על  הסטטיסטי.  באזור  הבית  משקי  להיקף 

בשלב ראשוני להעביר מיפוי של המבנים באזורי הזכייה    בחובות המכרז, נדרשים הזוכים כבר

 .  , אשר יוודא כי הקובץ תקין וסבירלאישור המשרד

  - ללא פרישה פיזית, לפחות ברמת ה  הקבוע בנספח א'  SLA-הסבירות כי ניתן יהיה לעמוד ב .8.4.2

street pass  היא נמוכה ביותר. פרישה לאורך הרחוב דורשת תכנון, תיאום תשתיות, הליכים ,

סטטוטוריים מול המועצה המקומית, ופעולות פיזיות של הנחת תשתית פסיבית או שימוש  

מוצע    לכן מספר חודשים.  לארוך  בתשתיות קיימות בקבועי הזמן של תיק השירות, ולכן עשויה  

זוכה את  , יזהה הבהם על הזוכה להשלים פרישהיסטיים  באזורים הסטטכי עבור כל מבנה  

סיב לעבר  לפרוש  )גוב, עמוד, פילר וכיוצ"ב( ממנו בכוונתו    האחרון  רכיב התשתית הפסיבית

אופטי  יתקין הפורש מחבר  אפס  . בכל גוב  "(האפס  גוב)"  בהינתן בקשת חיבור הרלבנטי  המבנה  

גוב  שיאפשר את פיצול הסיבים הנדרשים מהאלומה ברחוב לצורך חיבור המבנים. מובהר כי 

 עשוי לשרת מספר מבנים באזור הסטטיסטי.  אפס

ה  .8.4.3 בגובי  המחברים  שלו    אפסהתקנת  העצמאיים  התכנון  לשיקולי  בהתאם  הפורש  שזיהה 

הפורש. מחד,    משמעותית לוחות זמנים לחיבור לקוח מבלי להשית עלויות מיותרות עלתקצר  

ביותר  יוכל  הפורש   היעיל  באופן  לפרישה  הרלוונטיים  התשתיתיים  הרכיבים  את  לזהות 

מאפייני    להבנתו ולכן  (האזור)לפי  לעיל  ,  כמוגדר  הפרישה  להשלמת  תביא  הדרישה  לא 

על אופי הפרישה למבנה )תיול ורטיקלי/ דרופים וכד'(, או תשפיע להתקנת רכיבים מיותרים,  

ותאפשר להימנע מהקדמת ההשקעה בתשתיות במנותק מהביקושים. מאידך, זיהוי מראש 

חסוך זמן תכנון )שסביר שיעשה ברמה האזורית( והתקנת המחבר היא פעולה  י   גובי האפסשל  
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נים, אך נדרשת כבר  תשתיתית שעשויה לשרת מספר רב של מבקשי שירות ואף במספר מב

  עבור מבקש השירות הראשון.

המתקדמת על גבי הרשת  BSAעל הזוכה להציע שירות יהיה   לצד עמידה בהשלמת הפרישה .8.4.4

רות,  יעליו לאפשר נקודות התממשקות בהתאם לתיק השיהיה  . לצורך כך  באזורי הזכייה שלו

ממשק  ולאפיין   השירות.  APIולהקים    תקין   באופן  שפועל  APIממשק    העמדת  לאספקת 

בדיקות   וביצוע  הממשק  פיתוח  מפורט,  אפיון  הכנת    התהליכים   כל  לתקינותדורשת 

למתן שירות    APIבמפרט אל מול ספקיות השירות. על מנת לוודא פיתוח ממשק    המאופיינים

  הדרך  אבן  במסגרתיה  י הזכ  כספילקבלת    כתנאיסיטונאי שפועל באופן תקין, יחויב הזוכה  

 שפיתח. API- ה לממשק תקין  בדיקות פלט להגיש, השנייה

הנדרש בנספחי    SLA-לעמוד ב  היכולת  את   מאד  משפרת   אמנם  השנייה  הדרך  באבן  עמידה  .8.4.5

  כספי של    הקצאה   להתנות  הוועדה שוקלת שלאזאת,    עם  .זאתמבטיחה    אינהאך    ,הרישיון

ב   ,חלקם  או  כולם,  הזכייה עמידה  מסוים   SLA-בהוכחת  זמן  פרק  לאור    לאורך  וזאת 

   השיקולים הבאים:

הכספיים   הכלי המרכזי להבטחת עמידה בחובות הפרישה לאורך זמן הוא כלי העיצומים -

  1כאמור בחלק ד'  מהסכום הבסיסי  10, אשר נקבע על פי  הנתון בידי משרד התקשורת

 . לתוספת לחוק

מגדילה את התמריץ של הפורש הדרישה לפרישה פיזית כולל הקמת מחבר אופטי סופי   -

- לעודד ביקושים באזור הסטטיסטי על מנת לקבל החזר להשקעתו, בעוד בחינה של ה

SLA  עשויה להקטין את המוטיבציה של הפורש לעודד ביקושים, כיוון שככל שהביקוש

 .SLA-קטן יותר, כך יקל על הפורש לעמוד ב 

הוספת ודת זמן קרובה ויחידה.  יש לבחון לאורך זמן, ולא בנק   SLA-מובן כי עמידה ב -

דרך  ב  אבן  עמידה  של  בחינה  שתאפשר  יותר,  מאוחר  זמן   SLA-במועד  תביא   לאורך 

וכך תקטין יותר,  במועד מאוחר  האפקטיביות  להקצאת הכספים  קופת   את  כספי  של 

   .בשל מחיר הכסף התמרוץ

 הדרך. הפשטות היא חיונית לטובת תפקוד תקין של ההליך ובחינה של אבני   -

המשרד יוכל בכל עת לשלוח מפקח מטעמו כדי לבחון את נכונות התצהירים שהוגשו. ככל שיימצאו   .8.5

התאמות, רשאית הוועדה לא לשלם את שיעור התשלום עבור אבן הדרך, כולו או חלקו, והכל  -אי

 לפי שיקול דעתה ובין היתר בהתאם לחומרת אי ההתאמות.  

 

 נוספות  הוראות .9

 ה לפרסום המכרזמסגרת הזמנים הצפוי .9.1

לסעיף  בה לחוק,  14תאם  האזורים    הודיעה  2021במאי    31ביום  ב  על  התקשורת  לשר  בזק 

לחוק,   ובהתאם  לכך  בהמשך  מתקדמת.  רשת  לפרוש  מבקשת  היא  בהם  שר  על  הסטטיסטיים 

לקול    במקביל ברישיונה של בזק את החובה לפרוש רשת מתקדמת באזורים אלו.  לקבוע  התקשורת  

. טבלת  בזק  שלהפרישה    אזוריקורא זה מפרסם המשרד לציבור את תיקון הרישיון של בזק וכן את  
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, ומפה המפרטת את כל אזורי הפרישה והתמרוץ תעלה לאתר  אזורי התמרוץ מצורפת לקול הקורא

   .המשרד בימים הקרובים

שלגביהם יש למנהלת הכללית יסוד להניח כי הם גופים החייבים  לאחר בחינת ההכנסות של גופים  

הכללית לכל גוף חייב על תשלום החובה שלו. הודעה זו  בתשלום לקופת התמרוץ, תודיע המנהלת  

 צפויה להימסר לגופים החייבים במהלך חודש יולי. 

ת תשלומי החובה לקופת התמרוץ לא יאוחר  על הגופים החייבים להעביר א  ,בהתאם לקבוע בחוק

חודש ספטמבר,   סוף  עד  להתבצע  צפויה  הגביה  הודעת החיוב. בהתאם,  מיום קבלת  מחודשיים 

 .2021הרבעון הרביעי של  והמכרז צפוי להתפרסם במהלך 

 עדוף אזורי תמרוץ על ידי שר התקשורת ית .9.2

שיעור מזערי ממשקי הבית באזורי  י  , רשאי שר התקשורת להורות כלחוק   ד)ה(14בהתאם לסעיף  

יורה   שעליו  שיורה; השיעור  גאוגרפיים  בתחומים  יהיה  בהצעות המתמודדים  שייכללו  התמרוץ 

לאחר תיקון רישיונה של בזק בהמשך להודעתה על אזורי הפרישה  .  15%ל  השר כאמור לא יעלה ע

בסעיף   שי14כקבוע  ועל  גיאוגרפיים  תחומים  על  השר  שיורה  וככל  לחוק,  כאמור,  ב  מזערי  עור 

תשקול ועדת המכרזים את האופן המיטבי ליישם הוראות אלו במסגרת המנגנון המכרזי. יישום  

זה יכול שיהא בדרך של קביעת אילוצים על הצעות המתמודדים במכרז, עדכון האלגוריתם לקביעת  

הצורך,    סל ההצעות הזוכות בשלב הראשון של המנגנון המכרזי, או בדרכים אחרות. ככל שיעלה

בנושא,   השר  הוראת  לפרסום  וועובר  המכרזי  ייתכן  המנגנון  לגבי  ציבור  שיתוף  הליך  יתקיים 

   המעודכן הנשקל על ידי הוועדה.

 הליכי אסדרה משלימים   .9.3

 סיטונאי על גבי רשת מתקדמת  BSAקביעת תיק שירות  .9.3.1

להערות הציבור.  האמור  כאמור, המשרד עתיד לפרסם בשבועות הקרובים את תיק השירות  

חובת אספקת השירות הסיטונאי על גבי רשת מתקדמת ומאפייניה יהיו אחידים לבזק ולכלל  

   הזוכים במכרזי התמרוץ באזורי השירות שייקבעו ברישיונם.

 סיטונאי על גבי רשת מתקדמת לזוכים במכרזי התמרוץ   BSAקביעת תעריף לשירות  .9.3.2

,  השימושתקנות  ד התקשורת לקדם תיקון לבכוונת משרבהחלטת הממשלה,    8בהמשך לסעיף  

לבעלי רישיונות אחרים באזורי  זוכה במכרז  שיספק    BSA- עבור שירות ה  לשם קביעת תעריף

, בכפוף להסכמת שר האוצר ככל שנדרשת בהתאם לשיקול דעת שר התקשורת, והכל  התמרוץ

בתקנות השימוש    16התשלומים הקבועים כיום .  כנדרש  בכפוף לשימוע ציבורי שיערך בנושאו

₪ )ללא מע"מ( עבור קצב מצטבר  71.20ביחס לשימוש ברשת המתקדמת של בזק עומדים על 

עד   ועל    550של  מעל    79.20מגהביט/שניה  של  מצטבר  קצב  עבור  מע"מ(  )ללא   ₪550  

ישקול האם קיימת הצדקה לקבוע תשלומים    והשרמגהביט/שניה    1,100מגהביט/שניה ועד  

   . מכרזי התמרוץעבור הזוכים ב שונים

 קביעת תעריף מופחת עבור שירותי גישה לתשתיות פיזיות של בזק באזורי התמרוץ  .9.3.3

בכוונת משרד התקשורת  לחוק,    ד)ט(14ובהתאם לסעיף  בהחלטת הממשלה,    9בהמשך לסעיף  

תעריף מופחת עבור שימוש בתשתיות הפיזיות  לשם קביעת  תקנות השימוש  ל   לקדם תיקון

התמרוץ,   באזורי  בזק  של  אפל(  סיב  ושירות  לקנה  גישה  שר  )שירות  דעת  לשיקול  בהתאם 

ציבורי שיערך  התקשורת, בכפוף להסכמת שר האוצר, ככל שנדרשת,   לשימוע  והכל בכפוף 

 
 .2022בכוונת המשרד לבחון את המחירים האמורים במהלך שנת  16
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תיות הפיזיות  עד לקביעת התעריף המופחת, התעריף שיחול עבור שימוש בתשמובן כי  בנושא.  

 של בזק באזורי התמרוץ הוא התעריף המלא הקבוע בתקנות השימוש כיום. 

 אסדרת זכויות השימוש של בעלי רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב  .9.3.4

בעלי  חשוב להדגיש כי בעת הנוכחית לבעלי רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב )"

לגישה לתשתיות פסיביות של מפעילי תקשורת, ובפרט לא  "( לא קיימת זכות  רישיון מיוחד

גישה לתשתיותיה במחיר המפוקח  להם  חובה לספק  , או לבעלי רישיון אחרים,  קיימת לבזק

להתחייב   יכול  אינו  המשרד  אך  אלו  בימים  נבחן  זה  נושא  השימוש.  בתקנות  מתי הקבוע 

לבעלי רישיון כללי  כיום    . נדגיש כי זכויות אלו עומדות, אם בכללהאסדרה בנושא תשתנה

יכולים בכל עת  , וכי בעלי רישיונות מיוחדים  ארציים נייחים-למתן שירותי בזק פניםאחוד  

עוד יובהר, כי על פי האסדרה הקיימת, על מנת לקבל גישה  לפעול לקבלת רישיון מסוג זה.  

טחוניות  יבדרישות ב , על בעל רישיון לעמוד  בעלי רישיונות אחריםלתשתיות הפסיביות של  

 טחוני המוסמך. יעם הגורם הב  םמוגדרות בתיאוהמחייבות 

 שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק .9.3.5

עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'    2020במאי    24  יוםב

צע  "(. בין היתר, מוהצעת החוק)" 2021-התשפ"א ( )שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק(75

רישום במרשם ובכפוף להוראות  בהצעת החוק כי אסדרת שירותי בזק מסוימים תיעשה מכוח  

ולא תחייב  ב כללי  ככל    מתןהיתר  בהצעת  רישיון.  לאמור  חוק התקשורת בהתאם  שיתוקן 

היתר  מכוח רישום ובכפוף לייקבע כי חובות הזוכים במכרזי התמרוץ יכולים להתבצע  , ו החוק

תנאי הסף וההליכים לאחר הזכייה   יותאמוכללי, יותאמו מסמכי המכרז בהתאם, ובין היתר  

     חובות שיחולו על הזוכים במכרז.לגרוע מה שינוי מתכונת האסדרה, והכל מבלי  ל

 זבמכר לזוכים קיימות פרישה חובות .9.4

דרור, פרישת רשת של זוכה באזור זכייה לא תחשב לצורך  -מובהר כי בהתאם להמלצות צוות רז

 מכרז. לפני העמידה בחובות פרישה שנקבעו ברישיונו 

 לקול הקורא הגשת התייחסויות .10

בדוא"ל   קופלוביץ',  עדי  מר  המכרזים,  ועדת  מרכז  לידי  להעביר  יש  הקורא  לקול  התייחסויות 

kalkala2@moc.gov.il07.202170.  , לא יאוחר מיום.     

  

mailto:kalkala2@moc.gov.il
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 רשת מתקדמת של  חובת פרישה  נספח א':

 לעניין נספח זה  הגדרות .1

 ; לחוק  א14בסעיף כהגדרתו  -" אזור סטטיסטי"

סטטיסטי באזור השירות בהמשך  האזור  הקביעת  ועד  מ  -"  עבור אזור סטטיסטי  הקובע  מועדה"

 ;יה במכרזילזכ

לקוח הקצה; לעניין שירות    –לעניין שירות גישה לאינטרנט על גבי רשת מתקדמת    - "  מבקש שירות"

 ספק השירות.   –על גבי רשת מתקדמת BSA סיטונאי שימוש בתשתית רחבת פס מנוהלת במודל 

 ה לחוק;14מכרז שנערך בהתאם לסעיף   -"מכרז" 

שיאפשר    - "  API  ממשק" ומקוון  ממוחשב  סיטונאי  ותמיכה  שירות  תמיכה    לזוכה מערך  לספק 

מלאה מקצה לקצה בלקוחות ספק השרות לאורך כל מסלול השירות למקטעיו וכן לאפשר לספק  

 ;השירות קבלת מידע מושלם בזמן אמת וניהול השירותים המסופקים ללקוחותיו

 א לחוק; 14כהגדרתה בסעיף   -"רשת מתקדמת" 

הניתן בהתאם לתיק שירות  סיטונאי על גבי רשת מתקדמת    BSAשירות    -שירות סיטונאי"  תיק  "

 ; BSA – Bit Stream Access + Telephonyסיטונאי  

 ח לחוק. 4בסעיף  כהגדרתו -"תיול פנימי" 

 כללי  .2

אלא אם נכתב אחרת, ההוראות החלות על בעל הרישיון לפי רישיון זה יחולו בשינויים המחויבים גם  

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הרישיון לבין    שירותים על גביה. לעניין רשת מתקדמת ואספקת  

 ההוראות הכלולות בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה לעניין רשת מתקדמת בלבד. 

  , קיומה והפעלתההמתקדמת פיתוח הרשת .3

לנספח זה, בהתאם לאמור בסעיף    3.3בעל הרישיון יבנה רשת מתקדמת באזור השירות המפורט בסעיף   .3.1

ח זה, יתקינה, יקיימה, יתחזק אותה, יפעילה ויעשה בה שימוש, ככל שנחוץ לשם אספקת שירותי  לנספ  4

 לנספח זה.   7-ו  6בעל הרישיון על גביה בהתאם לסעיפים 

 לעיל, תהיה בבעלותו של בעל הרישיון.   3.1הרשת המתקדמת שיקים בעל הרישיון כאמור בסעיף   .3.2

אזור השירות של בעל הרישיון לעניין רשת מתקדמת יכלול את כל האזורים הסטטיסטיים המפורטים   .3.3

 ו לחוק. 14כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לסעיף  1-'א בנספח 

הטכנית   .3.4 איכותה  לרבות  ופיתוחה,  הפעלתה  קיומה,  המתקדמת,  הרשת  של  לפיתוחה  הנוגע  בכל 

השונים   רכיביה  של  הטכנית  להוראות  ואיכותם  בהתאם  הרישיון  בעל  יפעל  ורכיביה,  הרשת  ומבנה 

 , והתכנית ההנדסית שאושרה על ידי המנהל. הרישיון

 :אתלפי דרישת המנהל, יעדכן בעל הרישיון מעת לעת את התכנית ההנדסית שאושרה לו ויפרט בה   .3.5
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הציוד .א ודגם  הרשת    יצרן  משכבות  אחת  הנתמכיםבכל  הסטנדרטים  הציוד    לרבות  ידי  על 

 ; האמור

   מיקום גיאוגרפי וכתובת של מתקני הבזק המרכזיים במערכת.  .ב

בעל הרישיון ימלא אחר כל הכללים והמפרטים שקבע המשרד, וכן אחר תקנים שנקבעו בידי ארגוני   .3.6

התקנים,   מכון  כגון  ובעולם,  בארץ  בידי  ITU-R, ITU-T, ISO/IEC, IEC, ETSIתקינה  או  הלאה,  וכן   ,

 ,D.S.L, ATM, OMAלאומיים אחרים, בתחום הבזק והאלחוט וכן בכל תחום אחר, כגון  - ים ביןארגונ 

WiFi Alliance, Fiber Broadband Association, NECA/FOA-301, FOA - Fiber Optic Association, ATIS, 

OIF - Optical Interoperability Forum, The FTTH Council Europe,  MEF Forum, WRC, Broadband 

Forum,  ככל שאלה נוגעים לעניין הקמתה של הרשת המתקדמת, קיומה, הפעלתה ופיתוחה,  הלאה  וכן ,

 . ולעניין השירותים הניתנים או המיועדים להינתן באמצעותה

 השלמת פרישת רשת מתקדמת .4

לא   .4.1 השירות  באזור  הכלול  סטטיסטי  אזור  כל  של  מיפוי  המנהל  לאישור  יגיש  הרישיון  יאוחר  בעל 

 מחודשיים מהמועד הקובע עבור האזור הסטטיסטי האמור.

דו"ח המפרט את רשימת המבנים ומספר הדירות בכל מבנה, ונ.צ. של הכניסה לכל    -   "מיפוי"לעניין זה  

, ומלווה בתצהיר חתום של הגורם האחראי על הפרישה  SHPמבנה באזור הסטטיסטי, המוגש בפורמט  

 בבעל הרישיון. 

ישליםבעל   .4.2 ה   הרישיון  בה  שפריאת  הכלול  סטטיסטי  השירות  באזור  מתום    – אזור  יאוחר    שנה לא 

 .מהמועד הקובע עבור האזור הסטטיסטי האמור

 " זה  פרישה בסעיף  באזור סטטיסטי  השלמת  בזק    –"  רשת    אופטיים   סיבים  על   המבוססת התקנת 

באזור    בכלל המבנים  הבית  משקי  כללהמחוברים למחברים אופטיים סופיים שמהם ניתן לחבר את  

 .הסטטיסטי לרשת מתקדמת 

" זה,  התשתית    מחבר  –"  סופי  אופטי   מחבר לעניין  ברכיב  המותקן  מחוץ  האחרון  הפסיבית  אופטי 

בלבד שהמחבר יאפשר  יותר ו, אחד או  מסוים  מבנה   חברשממנו ניתן ל ,  , פילר וכדומה(עמוד)גוב,    למבנה

 האמור.  הפסיבית  תשתיתההמתחברים לרכיב    המבנים כלשל  חיבור

 שינוי תכניות במהלך ההקמה והפיתוח .5

מהתכנית ההנדסית שהועברה למשרד לאחר   .5.1 לחרוג  או  צורך לסטות  נוצר  כי  לבעל הרישיון  התברר 

מתן השירותים, יודיע על כך    לנספח זה, באופן שיש בו להשפיע על  3.4הזכייה במכרז בהתאם לסעיף  

, יפרט את מהותו  השירות  מתן  לתחילת  המיועד  המועד  לפני לא יאוחר מתשעים ימים  למנהל בכתב  

 .  וטיבו של השינוי בתכנית ויצרף להודעה את התכנית ההנדסית המעודכנת לאישור המנהל

 על גבי הרשת המתקדמת בהמשך לזכייה במכרז  אספקת שירותי בעל הרישיון .6

א .6.1 בנספחים  הכלולים  השירותים  את  יספק  הרישיון  למעט    3- 'א  -ו  2-'בעל  מתקדמת,  רשת  גבי  על 

מראש   שייקבע  אחר  שירות  או  זה  רישיון  להוראות  בהתאם  הביטחון  לכוחות  הניתנים  השירותים 
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לרישיון    1.1כהגדרתם בסעיף  בהתאם להוראות הדרישות הטכניות וטיב השירות  ובכתב בידי השר,  

 .  ובהתאם להוראות הדין והרישיון

י .6.2 הרישיון  אספק  בעל  בנספחים  הכלולים  השירותים  באזור    מתקדמת  רשת   גבי  על   3-'א  - ו  2-'את 

או  השירות השירות  מבקש  במיקום  תלות  ללא  השירות,  סוג  לפי  מפלים  ובלתי  שוויוניים  בתנאים   ,

 . בעלות הייחודית למתן השירותים לכל מקבל שירות

לכל דורש,    2-'לנספח זה, בעל הרישיון יספק את השירותים הכלולים בנספח א  6.1לאמור בסעיף    בכפוף .6.3

, השירותים  1-'בכל אזור סטטיסטי בנספח א   17בכל האזורים הסטטיסטיים הכלולים באזור השירות. 

הדרך  עמידתו באבן  הקובע עבור האזור הסטטיסטי האמור, או מיום  מהמועד  יסופקו לא יאוחר משנה  

   אזור זה, לפי המוקדם.ביחס לבמכרז  השנייה

ממבקש   יסופקו לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת בקשה  2-'בנספח א  האמורים  השירותים .6.4

; ואולם עד עשרים אחוזים מן הבקשות יוכלו להיות מסופקות עד תום שלושה חודשים ממועד  שירות

 .ממבקש שירות  קבלת בקשה

 . 3-'לנספח זה, בעל הרישיון רשאי לספק את השירותים הכלולים בנספח א  6.1בכפוף לאמור בסעיף  .6.5

)לעניין    ,3-'או א  2- ' א  יםבנספח  כלול  אינועל גבי רשת מתקדמת, אשר    שירות  לספקהרישיון    בעל  ביקש .6.6

  ימים   שלושיםיודיע לבעל הרישיון תוך    המנהל  .למנהל(, יודיע על כך בכתב  "חדש   שירות "  -סעיף זה  

  תיק   להמציא  ועלי  אם  או  3-' אבנספח    ייכללהחדש    השירות, אם  הרישיון  בעלממועד קבלת הודעת  

 . השירות להתחלת  כתנאי,  המנהל של לאישורו שירות

   המספק שירות סיטונאי בעל רישיון .7

המחויב לספק בהתאם לרישיונו שירות    בעל רישיון  ביקש  ,לנספח זה  6  סעיף מבלי לגרוע מהאמור ב 

באזור סטטיסטי  ,  3- 'או בנספח א  2- 'להתחיל לספק את אחד השירותים הכלולים בנספח א  סיטונאי,

 יחולו ההוראות הבאות:  ,6.3במועד המוקדם מהאמור בסעיף 

בות  לכל דורש בכל האזורים והכתו  2-' בעל הרישיון יספק את השירותים הכלולים בנספח א .א

להוראות בדבר פרסום אודות פרישת רשת מתקדמת בתיק  שנכללו בדיווח שהעביר בהתאם  

 וזאת החל ממועד שיווק השירותים האמורים באזורים וכתובות אלה.  18, השירות הסיטונאי

בקשה  ויסופק   האמורים  השירותים .ב קבלת  ממועד  ימים  עשר  מארבעה  יאוחר  ממבקש   לא 

  על גבי רשת מתקדמת  עשרים אחוזים מן הבקשות לשירות גישה לאינטרנטעד  ; ואולם  שירות

 .  ממבקש שירות בקשהיוכלו להיות מסופקות עד תום שלושה חודשים ממועד קבלת 

ל האזורים והכתובות  בכ  3-'בעל הרישיון יהיה רשאי לספק את השירותים הכלולים בנספח א .ג

 , וזאת החל ממועד שיווק השירותים באזורים וכתובות אלה. כאמורשנכללו בדיווח שהעביר 

 

 
יובהר כי ככל שקיימות לבעל הרישיון מגבלות על כמות המנויים הפרטיים להם הוא רשאי לספק שירות או על כמות נקודות    17

כאמור בנספח    סיום הרשת של מנויים עסקיים בהם השירות יינתן, מגבלות אלה לא גורעות מחובת אספקת השירות לכל דורש
בנושא "הסרת חסמים    2020באוקטובר    13זה, ועל בעל הרישיון לפעול להתאמת רישיונו כאמור בסעיף י' להחלטת השר מיום  

 : לעידוד פרישת תשתיות פס רחב"
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf 

אודות פרישת רשת מתקדמת    העוסקים בפרסום    Bit Stream Access + Telephony –BSA  – הסיטונאי  סעיפי תיק השירות    18
 . ובאתר האינטרנט של בעל התשתית  API-ב

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf
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 השלמת פעולות  .8

- 'אהכלולים בנספח    יםבצע את כל הפעולות הנדרשות לאספקת השירותי  הרישיון   בעללמען הסר ספק,   .8.1

התקנת התיול הפנימי ככל    ובכלל כך,  .ב7-ו  6.3  בסעיפים   הקבועים  הזמן  בפרקיתוך עמידה    3-'א  - ו  2

 הנדרש. 

בעל הרישיון לבעל החצרים, למי  יתן  ככל שבעל הרישיון משתמש בתיול הפנימי לשם מתן שירותיו,   .8.2

מטעמו או למחזיק בהם, לפי העניין, לפי בקשתו, שירות תחזוקה לתיול הפנימי, לרבות תיקון התיול  

 הפנימי או החלפתו.

זה, מ כך  תן שירות תחזוקה של התיול הפנימי  לעניין  יוהחלפת ובכלל  בעל  י , לא  בידי  חשב להתקנה 

 קנה לו כל זכות קניינית בתיול הפנימי. יהרישיון, ולא 

 לרשת מתקדמת  אזור שירות  – 1-א'נספח 

מספר אזור  מס"ד

סטטיסטי 

 מלא 

תת 

 אזור

שם 

 יישוב

קוד 

 יישוב

מס' מכרז 

בו נוסף 

 האזור

מועד תיקון 

רישיון להוספת 

 האזור

מועד עמידה  

באבן הדרך 

 השנייה 

 

 שירותים על גבי רשת מתקדמת לכל דורש באזור השירות  – 2-א'נספח 

 מועד אספקת תיאור השירות  שם השירות  מס'

 השירות

 הערות

1. 

 

שימוש   –שירות סיטונאי 
בתשתית רחבת פס  

  על BSAמנוהלת במודל 
 מתקדמת  רשת גבי

(Bit Stream Access  ׂ  ׂ 

   (סיב

שימוש בתשתית  

רחבת פס ומנוהלת של  

בעל הרישיון לצורך  

 הפעלת רשת  

מתקדמת לקישור בינו  

   לבין הלקוח שלו. 

בהתאם לקבוע  

  7-ו  6בסעיפים 

 זה לנספח 

 

 

על פי תיק שירות  

 BSA – Bitסיטונאי  

Stream Access + 

Telephony  

  לאינטרנט גישה 19שירות  .2

   מתקדמת רשתעל גבי  

א  14כהגדרתו בסעיף  

 לחוק 

בהתאם לקבוע   

  7-ו  6בסעיפים 

 לנספח זה 

בהתאם להוראות  

 רישיונו 

 

 שירותים נוספים על גבי רשת מתקדמת באזור השירות  – 3-א'נספח 

 מועד אספקת תיאור השירות  שם השירות  מס'

 השירות

 הערות

 
 שירות זה לא יופיע ברשימת השירותים עבור בעל רישיון שבהתאם להוראות רישיונו אינו רשאי לספק שירות זה.  19



 

23 
 

 מתקדמת  רשת  גבי על סיטונאי BSA שירות אספקת עקרונות': ב נספח

ברשת המתקדמת של זוכה במכרז לפרישה    סיטונאי   BSAאספקת שירות  להלן יפורטו העקרונות המרכזיים ל

 ומתן שירות באזור תמרוץ: 

ב  .1 יחויב  במכרז  )"זוכה  מנוהלת  פס  רחבת  גישה  שירות    ברשת  "(סיטונאי  BSA  שירותאספקת 

כלליים למתן שירותי בזק אחרים  ו לבעלי רישיונות ובעלי היתרים  המתקדמת באזורי הזכייה של

 "( באזורי התמרוץ בהם הוא מחויב בפרישה ובמתן שירות. שירות ספקי)"

שירות   .2 בתיק  קבועים  השירות  לאספקת  וההוראות    BSA+Telephoy .20העקרונות  השירות  תיק 

 הנוגעות אליו כוללים, בין היתר, הסדרים בנושאים הבאים:

 ;שקיפות המידע אודות הפרישה כלפי הציבור וספקי השירות .א

(, מול ספקי השירות לצורך מתן השימוש  APIממשקי עבודה, ובפרט ממשקים ממוכנים ) .ב

 ;)איתור לקוח, הזמנת שירות, טיפול בתקלות, ניתוק וכדומה(

ביצוע  מ .ג אופן  החיבור,  נקודות  לרבות  השירות  לספקי  השירות  במתן  הנדסית  תכונת 

הו שימוש  והפרישה  קיימים,  בבניינים  תשתיות  שיתוף  החיבור,  תצורות  רטיקלית, 

 ;, תהליכי אקטיבציה ועדכון גרסאות במודמים וציוד קצה

 ; (KPIותנאי  SLAמתכונת תפעולית ומסחרית למתן השירותים לספקי השירות )כולל  .ד

 .חובות שוויוניות ואי אפליה והוראות שנועדו להבטיח זאת .ה

 לחוק.    5התשלום בעד השימוש יהיה כפוף להסדרה מכוח סעיף  .3

שירות   .4 ל  BSAמתן  גם  נתון  יהיה  כך  סיטונאי  ובכלל  ואכיפה  פיקוח  שוטף  לפעולות  מידע  מסירת 

 למשרד אודות שימוש בתיק השירות לצרכי פיקוח ואסדרה. 

פועל .5 תיק השירות    המשרד  בימים אלה לקביעת תיק שירות מפורט לצורך מתן השירות. טיוטת 

צפויה להתפרסם להתייחסות הציבור בהקדם האפשרי. בתיק השירות עשויים להתבצע שינויים  

קבע חובות, מעת לעת, במתכונת של הכרעה במחלוקות, הוראות מנהל,  ימעת לעת וכן עשויות לה 

 ו"ב.תקנות, תיקוני רישיונות וכי 

 
 : הבא  בקישור   המשרד  באתר   מפורסם   והוט   בזק   של  ונותיהם יבריש  שנקבע  המקורי  השירות   תיק   20

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3790/he/3790%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf  .תוקן   השנים  לאורך  
 : להלן כמפורט , בין היתר לגביו שונות  הבהרות ופורסמו התיק 
 סימטריה במידע ופגיעה בתחרות: -ניין אתיקון תיק השירות לע .א

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/03112020/he/Service_portfolio_repair_BSA.pdf  
ברשת   .ב הסיטונאי  השירות  ומתן  הפרישה  מתקדמת:  חובות  רשת  להגדרות  בנוגע  להחלטה  בהתאם  יהיו  מתקדמת 

d_network_with_a_veryhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/25082020_3/he/Decision_an_advance
_high_capacity_25082020.pdf 

 שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים בהתאם להוראת המנהל הבאה:  .ג
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastru

cture_27072020.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3790/he/3790%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/03112020/he/Service_portfolio_repair_BSA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/25082020_3/he/Decision_an_advanced_network_with_a_very_high_capacity_25082020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/25082020_3/he/Decision_an_advanced_network_with_a_very_high_capacity_25082020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastructure_27072020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastructure_27072020.pdf
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 לצורך   הבאים  הזמן  פרקי  את  לקבוע  המשרד  בכוונת,  התמרוץ  במכרזי  הזוכים  עבור .א

ל  הגשת  :השירות   לאספקת  היערכות מפורט   מקביעת   חודשים  3  תוך,  API-איפיון 

 ; ברישיון הנספח 

חודשים מקביעת הנספח ברישיון והעמדת סביבת   9תוך    API-פיתוח ממשק ה  סיום .ב

 ; בדיקות

 . לראשונה ברישיון  הנספח  מקביעת שנה בתוך הסיטונאי  השירות   אספקת תחילת .ג
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בהמשך לזכייה  על גביה  BSAואספקת שירות לפרישת רשת מתקדמת  הגשת תכנית הנדסית נספח ג':

מענקים כספיים לעידוד פרישת  במכרז לשם מתן או הרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולמתן 

 )"המכרז"(  כלכלית כדאיות נעדרירשתות נייחות מתקדמות באזורים 

 

תכנית הנדסית  התקשורת  במכרז למשרד    ימי עסקים מקבלת הודעה על זכייה במכרז, יגיש זוכה  5בתוך  

 מפורט להלן:ת הכוללת את השל הרשת המתקדמ

 :שלבמילים תיאור  .1

 ;אגרגציה והגישהה המערכת בשכבות הליבה, ורכיבי  מבנה  .א

מתקני הבזק, ובכלל כך אופן איסוף התנועה בין שכבות הליבה, אופן חיבור    אופן הפעלת  .ב

הרשת המתקדמת לרשת בזק ציבורית או למתקני בזק של בעל רישיון אחר והפעלתם, וכן  

 אופן ניהול מרכיבי המערכת;

 ;טכנולוגיית הגישה הנבחרת .ג

 . ותואופן מתן השיר  שבכוונת הזוכה לתת על גבי הרשת המתקדמת השירות/ים .ד

 :לכל שכבת רשת  אגרגציה והגישה תוך ציוןה של מבנה הרשת בשכבות הליבה,  סכמתיתרשים  .2

 ; רכיבי המערכת .א

 .[Gbpsלבעלי רישיון אחרים לרבות קיבולת הקישורים ]קישורים   .ב

 :, ובכלל כךמערכת עיקרייםהאודות מרכיבי תיאור מפורט  .3

 ; מערכת כוח .א

 ; מערכת סנכרון .ב

 ; שרידות וגיבויים .ג

 ;שליטה ובקרהמערכת  .ד

 .מערכת ניהול .ה

:  בית הלקוחב המבוססת במלואה על סיבים עד לשקע אופטי    FTTH  המתקדמת היא רשת רשת  ה .4

 כן/לא.  

   - לא אם

עומדת   .א הרשת  בעמודה    בכללהאם  הרשת  ביצוע  צפי  את  לציין  נא  הבאים?  הפרמטרים 

 הרלוונטית.

 

 ? מבחינת הנדסית, באיזה אופן עומדת הרשת בפרמטרים וערכים אלו .ב

    סף מינימלי  צפי ביצועי הרשת 

 ≥ 1000 Mbps  Downlink data rate  1 קצב הורדה . 

 ≥ 200 Mbps  Uplink data rate  2 קצב העלאה . 

 ≤ 10 ms  Round-trip IP packet delay (RFC 2681) 3 לקצה-השהיה קצה . 

 ≤ 2 ms  IP packet delay variation (RFC 3393) ( השינוי בהשהיה(Jitter 4 . 
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